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Na temelju članka 48. Statuta Općine Bizovac (Službeni glasnik Općine Bizovac br. 3/09.), a u svezi 

članka 50. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac (Službeni glasnik Općine Bizovac br. 3/09.) 

.) prosljeđujem Općinskom vijeću Općine Bizovac na razmatranje i usvajanje. 

 

 

 

 

I Z V J E Š Ć E 

o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac 

za razdoblje VII – XII mjesec 2012. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Srećko Vuković 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Izvješće o radu i aktivnostima općinskog načelnika 

u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine 

 

 

Kratka analiza ostvarenja u 2012. godini 

Unatoč neizvjesnoj sadašnjosti i sveopćoj krizi općina Bizovac u 2012. godini uspješno je ostvarila 

gotovo sve u proračunu planirane projekte. Nastavili smo graditi kanalizacijski sustav i rješavati niz 

za život svakog našeg stanovnika važnih komunalnih i infrastrukturnih problema. Završili smo prvu 

fazu obnove društvenog doma u  naselju Habjanovci, koje će u proljeće ove godine u potpunosti biti 

spojeno s asfaltnom cestom do Creta Bizovačkog. Uz izdašnu financijsku potporu Ministarstva 

obnove i regionalnog razvoja i europskih fondova u Bizovcu je izgrađena cestovna prometnica s 

odvodnim kanalom i nogostupom u Cvjetnoj ulici. U suradnji s Ministarstvom kulture na temelju 

konzervatorske studije sustavno obnavljamo kuriju Norman u središtu Bizovca u kojem smo izgradili 

jedan dio asfaltne pješačke staze i dotjerali javnu površinu ispred župne crkve svetog Mateja.  Izradili 

smo projektno tehničku dokumentaciju za izgradnju asfaltnog rukometnog igrališta u Cretu 

Bizovačkom za koje u suradnji s HEP-om pripremamo i projekt javne rasvjete i rekonstrukciju 

elektro-mreže. Završili smo i vrijedne projekte u Novakima te Brođancima, a u svojim nastojanjima 

nismo zaobišli i dva najmanja zaseoka, Cerovac i Selce. Pružili smo potporu socijalno ugroženoj 

populaciji stanovnika i omogućili nesmetan rad svim našim predškolskim i obrazovnim institucijama 

kao i udrugama i podržavali održavanje tradicionalnih manifestacija, kulturnih i sportskih događanja. 

Istim žarom, kao i dosadašnjih godina nastavit ćemo raditi na dobrobit naše lokalne zajednice i svakog 

našeg čovjeka u cilju poboljšanja životnog standarda. Budemo li u prilici omogućit ćemo razvoj 

gospodarskih aktivnosti kako bi one rezultirale otvaranjem novih radnih mjesta i umanjili galopirajući 

postotak nezaposlenih na našoj općini. 

 

Financije i proračun 

Proračun općine Bizovac za 2013. predložen od strane općinskog načelnika  jednoglasno je usvojen 

na sjednici općinskog vijeća održanoj na kraju 2012.  Prijedlog Proračuna za 2013. godinu u iznosu 

od 6.172.358,00 kuna manji je u odnosu na proračun planiran za 2012. Od tog iznosa podmirivat će 

se troškovi osnovnih aktivnosti predstavničkog tijela, promidžbe kroz medije i tiskovine, objave 

natječaja i akata te realiziranje drugih programa,  naknade za rad članovima Općinskog vijeća i radnih 

tijela vijeća i provedbu lokalnih izbora u svibnju 2013. u ukupnom iznosu od 408.000,00 

kuna. Za obilježavanje Dana Općine i održavanje manifestacija planira se izdvojiti 71.000,00 

kuna  Troškovi nastali u mjesnim odborima s osnove potrošnje električne energije, plina, vode 

planirani su u iznosu od 97.652,00 kuna dok se za održavanje zgrada i prostora na području mjesnih 

odbora planira se utrošiti 80.000,00 kn. Planira se izrada planova i projekata za buduće investicije i 

legalizaciju društvenih objekata za što će se utrošiti 235.000,00 kuna. Općina i dalje planira 

financiranje programa u poljoprivredi kao što su stočarsko selekcijska služba, obrana od tuče, analiza 

tla, osiguranje usjeva, nabava voćnih sadnica u iznosu od 113.800,00 kn. Održavanje čistoće javnih 

površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih 

igrališta i javnih prometnih površina, te dijelova javnih cesta i svih groblja planira se utrošiti 

94.244.00 kn. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja javne rasvjete, ulica, 

nogostupa i prometne signalizacije, čišćenje snijega i postavljanje prometne signalizacije  poljskih 

puteva, sanacija divljih i nekontroliranih odlagališta smeća na javnim površinama i 

deratizaciju  planira se utrošiti 515.000,00 kn. Sa značajnom financijskom stavkom planira se 

nastaviti s financiranjem izgradnje odvodnog sustava na području općine, izgradnja ljetne pozornicu 

kod škole Bizovac, uređenje javne površine ispred kurije Normann-Prandau i na uglu Kralja 

Tomislava -Valpovačka, izgradnja asfaltnog nogostupa u pojedinim dijelovima Bizovca, izgradnja 

parkirališta kod groblja Brođanci, sadnju drvoreda u Bizovcu planirano je izdvojiti 1.302.000,00 

kuna. Planira se prva faza uređenja vatrogasnog spremište DVD-a Bizovac i završno uređenje 

društvenog doma u  Habjanovcima. Potrebna sredstva za realizaciju ovog programa iznose 



250.000,00 kn. Za spomenute projekte tražit će se financijska potpora iz županijskih i državnih izvora. 

Iz općinskog proračuna sufinancirat će se radne aktivnosti dječjeg vrtića Maslačak sa 

473.204,00 kune. Nastaviti će se sa stipendiranjem učenika i studenata i subvencioniranjem karata za 

prijevoz. Općina će pomagati i nesmetano funkcioniranje rada folklornih i sportskih udruga. Potrebna 

sredstva izdvojit će se i za nastavak obnove kurije Normann, a posebne potpore pružit će se i 

rimokatoličkim župama u Bizovcu i Brođancima.Planira se pomoć socijalno ugroženim obiteljima, 

rodiljama te podržati program pomoći i njege u kući, te rad humanitarnih i zdravstvenih organizacija. 

Financirat će se aktivnosti Vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava Bizovac, Cret, 

Habjanovci i Brođanci. 

 

Izgradnja kanalizacijskog sustava 

Zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima djelatnici valpovačkog komunalnog poduzeća 

„Dvorac“ ugradili su odvodne cijevi u  glavnoj bizovačkoj ulici Kralja Tomislava u blizini Zone 

malog gospodarstva „Sajmište“ od kućnog broja 1 do broja 43. Opsežni radovi  izvodili su se na 

temelju Javnog poziva objavljenog dana 18.05.2012. godine za financiranje putem Programa 

kapitalnih ulaganja Hrvatskih voda za projekte vodoopskrbe i odvodnje, temeljem Programa Vlade 

Republike Hrvatske". Pokretanje novog investicijskog ciklusa u mandatu od 2012-2015.", Dvorac 

d.o.o. Valpovo prijavio je prijedlog  projekata razvoja komunalnih vodnih građevina za javnu 

vodoopskrbu i odvodnju na svojem  području isporuke vodnih usluga.  Jedan od projekata je izgradnje 

kolektorske i tlačne kanalizacijske mreže u naselju Bizovac – XII i XIV faza sa vrijednošću radova 

prema izvršenom odabiru. Ovaj projekt sastoji se od izgradnje kolektorske mreže DN 300 mm, dužine 

8.516,00 metara te 537,00 metara tlačnog voda DN 110 mm, a proteže se kroz ulice: Kralja 

Tomislava, A. Stepinca, Katančićeva, A. Šenoe, P. Preradovića, J. Paulića, V. Nazora, A Starčevića, 

dio Sunčane, Braće Radića, Republike Hrvatske, Cvjetna te odvojak prema Bizovačkim toplicama. 

Ugovorom o sufinanciranju radova u visini 1.111.000,00 kn, zaključenim od strane Hrvatskih voda 

Zagreb i Dvorca d.o.o. Valpovo izvest će se do kraja godine 1.275 metara kolektorske mreže u ulici 

Kralja Tomislava te Braće Radića, a tijekom ove 2013. godine slijedi nastavak preostalih radova do 

ugovorenog iznosa. 

 

Uređenje središta Bizovca 

Djelatnici osječke tvrtke „Gradnja“ završili su izgradnju asfaltne pješačke staze u dužini od 150 

metara, dva obostrana pristupna prijelaza do magistralne ceste  i platoa ispred župne crkve izgrađenog 

od betonskih kocaka . Ovaj građevinski zahvat realiziran je u sklopu prve faze „projekta uređenja 

centra Bizovca“. Početkom naredne godine nastavit će se radovi koji će obuhvatit  dotjerivanje javne 

zelene površine ispred sjedišta općine, neizgrađene građevinske čestice na raskrižju Valpovačke i 

ulice Kralja Tomislava, te rekonstrukciju uništenog  nogostupa u Valpovačkoj ulici. Pored toga 

Općina Bizovac u 2013. planira uređivati istočnu, zapadnu i južnu stranu pročelja i drveno-

staklenu  verandu s dvorišne strane stare kurije. Svi spomenuti zahvati znatno će izmijeniti i uljepšati 

dosadašnji izgled  Bizovca kroz koji je već izgrađena moderna javna rasvjeta, zasađen drvored 

i  izgrađena cesta s nogostupom, pješačkom i biciklističkom stazom u ulici dr. Franje Tuđmana, koja 

se u najužem centru križa s glavnom ulicom Kralja Tomislava. 

 

Izgradnja pješačkog prijelaza preko željezničke pruge u Sunčanoj ulici 

Vodeći brigu o sigurnosti pješaka, biciklista i drugih sudionika u prometu općina Bizovac pripremila 

je projekt postavljanja „mimoilazne ograde“ na pružnom prijelazu u Sunčanoj ulici u Bizovcu u 

blizini željezničkog kolodvora pored cestovnog raskrižja Sunčane i  Cvjetne ulice. Na tom vrlo 

frekventnom prijelazu gdje je između pružnih tračnica nedavno ugrađen sintetički pod dogradit će se 

cijevni propust u oborinskom kanalu, drveni pragovi i zaštitne metalne ograde. Izvedba cijelog 

projekta realizirat će se u suradnji i uz stručnu potporu  odjela Infrastrukture Hrvatskih željeznica. 

 

 



Rekonstrukcija cjevovoda 

Zbog dotrajalosti i loše tvorničke kvalitete  ugrađenih cijevi  prije dvadesetak  godina u samom 

središtu Bizovca, u ulici Kralja Tomislava  izvršeni su radovi na rekonstrukciji cjevovoda pitke vode 

od  kućnog  broja 61 do 83. Građevinske radove u vrijednosti od 42.000,00 kuna izvelo je valpovačko 

poduzeće „Dvorac“.  

 

Izgradnja ceste u bizovačkoj Cvjetnoj ulici 

Dana 14. kolovoza 2012. započela je  izgradnja ceste u bizovačkoj Cvjetnoj ulici. Radovi  na tom 

projektu financiraju  se sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske i općine Bizovac  prema 

programu integralnog razvoja lokalne zajednice EIB 2. Ukupna vrijednost investicije iznosila 

je  1.470.000,00 kuna od kojih je općina podmirila 14% ili 210.400,00 kuna, dok troškove preostalih 

86% financijskih obveza podmiruje  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske 

unije.  Građevinske radove će na temelju prethodno raspisanog natječaja, kao najpovoljniji 

ponuditelj   izvela je osječka građevinska tvrtka tvrtka „Gradnja“, a nadzor valpovačko poduzeće 

VAL-ING d.o.o VALPOVO. Dužina prometnice je 700 metara, a širina 5 metara s nogostupom i 

odvodnim kanalima s obje strane. Realizacijom ovog vrijednog infrastrukturnog projekta omogućit 

će se izgradnja novih stambenih i poslovnih objekata.  

 

Poljoprivreda 

Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području općine Bizovac obuhvatio 

je ukupno 4348 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta od čega je  za povrat namijenjeno 250 

hektara, za prodaju 1675 hektara, za koncesiju 2078 hektara , za zakup 180 hektara i prostorni plan 

164 hektar zemlje. Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu Općinsko vijeće Općine 

Bizovac  do danas je provelo  5 javnih natječaja za prodaju i 3 javna natječaja za zakup državnog 

poljoprivrednog zemljišta. U postupku prodaje Općinsko vijeće je donijelo odluku o prodaji 1650 

hektara. Nakon provedenih natječaja prodana je sva  ponuđena zemlja i sklopljen je 61 ugovor na 

ukupno 205 hektara poljoprivrednog zemljišta. Provedena su i dva kruga javnog natječaja za zakup 

te je zaključeno 11 ugovora o zakupu. Treći krug nije završen jer se čeka suglasnost resornog 

ministarstva na odluku prema kojoj se predlaže zakup 32 hektara zemlje.  Koncesiju na 2078 hektara 

na rok od 30 godina dobio je PPK Valpovo na temelju odluke Vlade RH 2006. godine. Ugovor je 

zaključen 12. siječnja 2007. Za potrebe povrata poljoprivrednog zemljišta oduzetog u vrijeme 

komunističke vladavine na području općine Bizovac određene su površine od ukupno 250 hektara, 

od kojih je do danas u postupku povrata vraćeno 87 hektara. Preostali dio daje se u zakup. Iz 

navedenog je vidljivo da je Program raspolaganja državnim zemljištem na području bizovačke općine 

uspješno realiziran s osnove prodaje, zakupa i koncesije izuzev povrata, koji je u tijeku.  

 

Promotivni nastup na Sajmu Agro zemlja u Bizovačkim toplicama 

Četvrtu godinu za redom na inicijativu općinskog načelnika Srećka Vukovića Općina Bizovac vrlo 

zapaženo i uspješno  predstavila se  na sajmu „Agro zemlja“ održanom u Bizovačkim toplicama od 

12. do 14. listopada. Široka lepeza proizvoda i usluga našla se na jednom mjestu. Posjetitelji sajamske 

priredbe na bizovačkom štandu mogli su kušati voćna vina i ukusne đemove bizovačkog Obiteljskog 

poljoprivrednog gospodarstva Gorana Kolunđića i svježe pikantne sireve iz radinosti OPG-a Bašić iz 

Creta Bizovačkog i OPG-a Glavaš iz Bizovca. Iz samatovačkog voćnjaka obitelji Banović na sajam 

su stigle slasne jabuke. Borislav Nesek promovirao je mirisnu lavandu uzgojenu na poljima kod 

Bizovca upakiranu u posebnu ambalažu i oblike, dok je kreativna bizovčanka Mirela Kalkan izložila 

predivne jesenje zidne i stolne aranžmane sačinjene od prirodnih  materijala. Tradicijski „štih“ 

jednom od najljepših sajamskih štandova pridavale su lutke u nošnji bizovačkog kraja i etno kreacije 

izrađene rukama vrijedne Ružice Vidaković iz Brođanaca. Najnoviju turističku ponudu promovirala 

je i ergela na kraju sela „Bonanza“ sa  školom jahanja i konjičkim sportom.  

Zahvaljujući dobroj i korektnoj poslovnoj suradnji između općine Bizovac i tvrtke PPK „Valpovo“, 

u Bizovcu je uređen moderan poljoprivredni trgovački centar. U novo uređenom prostoru bivše 



mlinarske mjenjačnice smještene na raskrižju ulica Kralja Tomislava i Stepinčeve valpovačka tvrtka 

uredila je više  poslovnih prostora pod jednim krovom i skladišno izložbeni prostor u prostranom 

dvorištu. Unutar trgovačko-poslovnog objekta smjestit će se poljoprivredna apoteka, trgovina s 

proizvodima iz proizvodnog asortimana PPK-a i ured za  kooperativne poslove vezane uz 

poljoprivrednu proizvodnju. Temeljitim uređenjem nekadašnje „mjenjačnice“ i okoliša uokolo nje 

znatno će se uljepšati ovaj dio Bizovca. 

 

Rekonstrukcija društvenog doma u Habjanovcima 

Društveni dom u Habjanovcima izgrađen je pedesetih godina prošlog stoljeća. Od tog vremena do 

danas u nekoliko navrata je dograđivan i obnavljan. U njemu su se nalazile prostorije mjesnih udruga 

i mjesne zajednice, a u vrijeme Domovinskog rata koristile su ga postrojbe Hrvatske vojske. Unutar 

objekta smještena je velika svatovska dvorana s pozornicom, sanitarnim čvorom i kuhinjom, a u 

preostalom dijelu prizemlja tu su ugostiteljski lokal, trgovina i prostorija lovačkog društva. Na katu 

iznad poslovnih prostora raspoloživih i slobodnih je više od 250 četvornih metara prostora 

namijenjenih za korištenje kulturno umjetničkom društvu , mjesnom odboru i udruzi mladih te 

zavičajne etno-zbirke. Na inicijativu mjesnog odbora Habjanovci općina Bizovac ove je godine 

uložila značajna sredstva u projekt sanacije habjanovačkog društvenog doma. Nakon provedenog 

javnog natječaja radove je stručno i temeljito izvela građevinska tvrtka „Dom“. Rekonstrukcija je 

obuhvatila ugradnju  nove armirano-betonske stropne ploče, spušteni strop. U hodnik postavljene 

keramičke pločice i uređeno stepenište s ogradom i  rukohvatom. U slijedećoj fazi 2013. godine 

općina Bizovac planira nastavit  s građevinskim zahvatima kako bi se cijela zgrada dovela u 

primjereno stanje i u budućnosti koristila u planirane svrhe za potrebe mještana svih dobnih skupina.  

 

Uređenje naselja Novaki Bizovački 

Vodeći brigu o svakom  naselju općina Bizovac u proteklih nekoliko mjeseci  posebnu  pozornost 

posvetila je  Novakima Bizovačkim, naselju koje broji približno 200 stanovnika. Sukladno 

proračunskim mogućnostima općina je uložila značajna sredstva  u nekoliko projekata.  U sklopu 

investicijskih planova, a na temelju zahtjeva i prijedloga Mjesnog odbora  izvedeni 

su   građevinski  radovi  kojima je bila obuhvaćena sanacija pješačkog mosta iznad  poljskog kanala 

kod nogometnog igrališta gdje je postavljen manji  priručni kiosk namijenjen pružanju ugostiteljskih 

usluga.  Do kioska je postavljen dovod električne energije i uređena terasa. Pored toga očišćen je 

okoliš nogometnog terena te uređeno manje parkiralište.  U sklopu  javnih i komunalnih radova 

redovito su održavane javne zelene površine te  uređene unutrašnje  prostorije mjesnog društvenog 

doma u kojem je prethodno  dograđen  sanitarni čvor i obnovljene priručne prostorije. Zbog 

nekvalitetno izvedenih krovopokrivačkih radova na ovom društvenom domu nedavno je izvršena 

i  rekonstrukcija krovišta. 

 

Protupožarna zaštita i vatrogastvo 

Općina Bizovac vodila je posebnu brigu o protupožarnoj zaštiti i vatrogastvu. U rad  društava koja u 

okviru općinske Vatrogasne zajednice djeluju u Bizovcu, Brođancima, Habjanovcima i Cretu 

uključen je veliki broj aktivnih članova među kojim su i djeca i mladi. Tijekom ovoga ljeta općina je 

dala potporu održavanju međunarodnog vatrogasnog kampa u Bizovačkim toplicama, a za 

protupožarnu namjenu iz općinskog proračuna izdvojit će se    značajna sredstva.  Općina se 

pobrinula i za novu radnu vatrogasnu odjeću, koja je kupljena uz financijsku potporu Osječko 

baranjske županije podijeljena mlađim kategorijama u  tri društva: Bizovcu, Cretu i Habjanovcima, 

dok je vatrogasnom  društvu u  Brođancima ranije uručeno 10 vatrogasnih kompleta odjeće za odrasle 

vatrogasce.  

 

Rekonstrukcija područne osnovne škole u Samatovcima 

Na inicijativu općine Bizovac i mjesnog odbora Samatovci započeli su radovi na temeljitoj 

rekonstrukciji zgrade područne samatovačke osnovne škole, koja je u tom selu  izgrađena prije 



pedeset i pet godina. Radovi u okviru rekonstrukcije za koju je Osječko baranjska županija osigurala 

sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna obuhvaćaju popravak krovišta, instalaciju plinskog grijanja, 

vodovoda i izmjenu stolarije. Na temelju provedenog javnog natječaja izvođač radova je izvelo 

građevinsko poduzeće „Zitex“ iz Donjeg Miholjca. 

 

Uređenje dječjeg vrtića „Maslačak“ 

Općina Bizovac uložila je dodatne napore i izdvojila potrebna financijska sredstva kako bi se u 

bizovački dječji vrtić „Maslačak“ mogla upisati sva djeca čiji su roditelji predali prijavnice za pred 

upis u 2012./2013. pedagoškoj godini. Zbog povećanog broja tako upisanih izvršeni su  radovi na 

proširenju i uređenju još jedne sobe dnevnog boravka za stariju mješovitu skupinu. Svi planirani 

radovi  završeni su do početka nove pedagoške godine što je bilo nužno s obzirom na broj polaznika 

u starijoj skupini. 

 

Obilježavanje obljetnice Dana raketiranja Bizovca 7. 11. 1991.  
U srijedu 7. studenog 2012. u Bizovcu je obilježena dvadeset i prva obljetnicatragičnih događanja, 

koji su se zbili na taj dan ratne 1991. godine, kada su  jugo- četnički zrakoplovi bez ikakvog povoda 

raketirali Bizovac.  Molitvom, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća smrtno stradalima  se odala 

počast, a njihovim obiteljima izražena je sućut 

 

Stipendiranje učenika i studenata 

Na temelju prethodno raspisanog i provedenog natječaja u kojem s utvrđeni uvjeti, postupak i kriteriji 

dodjele stipendija srednjoškolskim učenicima i studentima s područja općine Bizovac te nakon 

prikupljene propisane dokumentacije i bodovanja,  općinsko Povjerenstvo za dodjelu stipendija 

utvrdilo je redoslijed liste kandidata.  Tako je utvrđeno da će u  školskoj godini  2012/2013 učeničke 

stipendije od 400,00 kuna primati:  Anja Ađaga, Ivan Pilj, Matej Buljubašić, Vanesa Perošević, Alen 

Drašković, Marija Andabak i Marina Štigler. Općina će tijekom akademske godine 2012./2013. 

stipendirati studente (u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna>), koji su u potpunosti zadovoljili kriterije 

natječaja, a to su:  Merry Ann Jakovčević, Barbara Sabrine Franjić, Dina Vidaković, Kristijan 

Novoselić, Denis Filipović, Boris Šokman i Ena Međimurec. Svi navedeni bit će uskoro pozvani u 

općinu Bizovac na svečano potpisivanje ugovora o korištenju stipendija. 

 

Javni radovi 

Općina Bizovac u suradnji s valpovačkim Zavodom za zapošljavanje nastavila je 

realizaciju  nacionalnog projekta poticajnog zapošljavanja. Na javnim radovima zaposlilo se 8 osoba 

s područja bizovačke općine, koje su na Zavodu duže od 3 godine. Uz dvojicu stalno zaposlenih 

djelatnika komunalnog pogona bavilin su se uređenjem naselja, čišćenjem zapuštenih javnih 

površina, parkova, društvenih objekata i drugim aktivnostima u cilju uljepšavanja životnog prostora. 

Na ovaj način do danas u nekoliko navrata na rok od 3 i 6 mjeseci u bizovačkoj općini  bilo je 

zaposleno više od 100 radnika. 

 

Inicijativa za rekonstrukciju državne ceste D-2 

Državna cesta D-2 koja se kroz općinu Bizovac proteže u dužini od 11 kilometara jedna je od 

prometno najopterećenijih cestovnih prometnica u regiji. Ta izuzetno važna prometnica je ujedno i 

sastavni dio ulice kralja Tomislava u Bizovcu, kao i Matije Gupca u Cretu Bizovačkom te Osječke 

ulice u Samatovcima. Njome se dnevno proveze više stotina kamiona, raznih motornih vozila i 

osobnih automobila. U posljednjih nekoliko godina zbog kamionskog prijevoza građevinskih 

materijala i teškog tereta za izgradnju novih cesta asfalt magistrale je oštećen i doslovce uništen. 

Upravo iz tog razloga na inicijativu općinskog načelnika upućeni su dopisi u Ministarstvo pomorstva, 

prometa i infrastrukture i Hrvatske ceste. Od resornog ministarstva i „Hrvatskih cesta“ zatražen je 

odgovor na pitanje u kojem će se roku i kada izvesti radovi na rekonstrukciji i proširenju ceste na 

relaciji kroz općinu Bizovac. Povratna informacija vrlo je važna za bizovačku općinu, jer su cestovni 



građevinski radovi usko vezani za infrastrukturne projekte, prometnu regulaciju i izgradnju 

kanalizacijskog sustava i uređenje triju naselja smještenih uz magistralni put Osijek-Našice-Zagreb. 

 

Potpora rješavanja odnosa između Bizovačkih toplica i  tvrtke INA 

Načelnik općine u Ministarstvu gospodarstva susreo s pomoćnikom ministra Alenom Leverićem s 

kojim je razgovarao o problematici eksploatacije geotermalne vode iz bušotina na području  Bizovca. 

Tijekom radnog sastanka kojem su bili nazočni predstavnik Bizovačkih toplica Mladen Šarić i 

načelnik odjela za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva dr. Dragan Krasić dogovoreno je da općina 

Bizovac u suradnji s resornim ministarstvom i trgovačkim društvom INA-INDUSTRIJE NAFTE u 

što skorije vrijeme riješi status vlasništva nad zemljištem i rudarskim postrojenjima geotermalnih 

izvora Bizovac-1 , Bizovac-2 i Bizovac-4 na eksploatacijskom polju Bizovac, koje već dugi niz 

godina koriste Bizovačke toplice. 

 

Subvencioniranju prijevoza učenika i studenata 

Kako bi cijena mjesečne karte bila besplatna od početka nove školske godine Općina Bizovac uz 

znatnu potporu Ministarstva prosvjete i Osječko baranjske županije sudjeluje u sufinanciranju 

autobusnog i željezničkog prijevoza učenika i studenata, koji srednju školu i fakultet pohađaju izvan 

mjesta boravka (Valpovu, ili Osijeku). Iznos i postotka subvencije općina je regulirala temeljem 

posebnog ugovora  s  prijevoznikom. Na ovaj način znatno  se pomoglo i ovako vrlo skromnim 

platežnim mogućnostima  obitelji s područja Bizovca i okolnih naselja, a najviše onima koji su bez 

posla  i teškog socijalnog stanja.  

 

Obnova kulturno povijesnog spomenika graditeljske baštine kurije Normann-Prandau  

Sukladno ranije potpisanom ugovoru općine Bizovac s osječkom tvrtkom „Ukras“ započeli su radovi 

na sanaciji kapilarne vlage i temeljitom uređenju pročelja kurije Normann Ehrenfels u Bizovcu. Ova 

reprezentativna građevina smještena u samom središtu naselja izgrađena u prvoj polovici 

devetnaestog stoljeća za potrebe vlastelinskih činovnika najvrjedniji je kulturno povijesni spomenik 

na području bizovačke općine. Iako je pregrađivana u više mahova, očuvala je osobine stila i vremena 

u kojemu je nastala. Dugo godina koristila se kao osnovna škola, sve dok nije izgrađena nova školska 

zgrada na mjestu perivoja i vrta dvorca. Obnova kurije Norman u kojoj je danas sjedište bizovačke 

općinske uprave podrazumijeva njezino cjelovito uređenje na način da se optimalno uskladi buduća 

namjena s izvornim vrijednostima utvrđenim konzervatorskom studijom izrađenom 2008. godine. Od 

sveukupne površine prizemlja trenutno općinska administracija koristi 270 četvornih metara, dok je 

preostalih 250 četvornih metara u potpunosti neiskorišteno. Pored proračunskih sredstava 

namijenjenih obnovi sanacijske radove pomoglo je Ministarstvo kulture RH. 

 

Izgradnja lokalne ceste Habjanovci-Cret Bizovački 

Na inicijativu općine Bizovac završena je izgradnja prve faze rekonstrukcije lokalne ceste na relaciji 

Habjanovci-Cret Bizovački. Od ukupno 2938 dužnih metara financijskim sredstvima Uprave za ceste 

Osječko –baranjske županije asfaltirano je 1700 metara ove važne prometnice koja naselje 

Habjanovce kraćim putem  povezuje s državnom cestom D2 Osijek-Zagreb i željezničkom prugom 

na istom pravcu. Pored poboljšanja prometnih uvjeta za osobne automobile, kamionski prijevoz robe, 

sve vrste motornih vozila i bicikliste ova cestovna prometnica i poljoprivrednicima će omogućit brži 

pristup oranicama i obradivim zemljišnim površinama. Radove je izvodila građevinska tvrtka 

„Gradnja iz Osijeka“, a nastavak izgradnje ceste čija vrijednost premašuje 6 milijuna kuna predviđen 

je početkom ove godine. 

 

Potpora tradicionalnim  manifestacijama 

Općina Bizovac financijski i materijalno  pomogla je održavanje tradicionalnih manifestacija Proljeće 

u Cretu, „Abljanovci moje selo malo“, Olimpijadu starih športova u Brođancima i Olimpijske noći.  

 



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 šira  javnost. 

 

 

 

Općinski načelnik 

Srećko Vuković 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

vijeće Općine Bizovac na 34. sjednici održanoj 27. ožujka 2013. godine, donijelo je  

 

 

Z A K L J U Č A K 

povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika 

Općine Bizovac za razdoblje VII - XII mjesec 2012. godine 

 

 

 

I. 

 Općinsko vijeće Općine Bizovac prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 

Bizovac za razdoblje  VII - XII mjesec 2012. godine. 

 

 

II. 

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

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

 

KLASA: 022-05/13-01/01  

URBROJ:  2185/03-13-1  

Predsjednik Općinskoga vijeća 

Bizovac,     27. ožujka 2013.       Veljko Gudelj, v.r. 

 

 


