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Na temelju članka 48. Statuta Općine Bizovac (Službeni glasnik Općine Bizovac br. 3/09. i 2/13), a
u svezi članka 50. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bizovac (Službeni glasnik Općine Bizovac
br. 3/09. i 2/13 .) prosljeđujem Općinskom vijeću Općine Bizovac na razmatranje i usvajanje.

IZVJEŠĆE
o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac
za razdoblje I – VI mjesec 2013. godine

Općinski načelnik
Srećko Vuković

IZVJEŠĆE
o radu načelnika Općine Bizovac
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. 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.

I.

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.
Izgradnja komunalne infrastrukture
U Bizovcu su uspješno nastavljeni radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava kao sastavnog dijela
projekta odvodnje općine Bizovac-Petrijevci i naselja Ladimirevci u dužini od 14169 metara u koji
je do sada uloženo nešto manje od 14 milijuna kuna s udjelom općine u visini od 1.108.000,00
kuna. Nakon što je izgrađen odvodni sustav u Kolodvorskoj ulici u Bizovcu obavljeni su i sanacijski
radovi koji su obuhvatili asfaltiranje ulične ceste i druge potrebne radove, kako bi se cijeli prostor
primjereno uredio na zadovoljstvo stanovnika ovog dijela Bizovca.

Općina Bizovac u čije je ime općinski načelnik Srećko Vuković potpisao Ugovor s Hrvatskom
elektroprivredom zastupanu po Danijelu Iliću direktoru Elektroslavonije Osijek sklopili su sporazum
o zajedničkoj pripremi i izgradnji niskonaponske mreže i javne rasvjete u bizovačkoj ulici Ive Pavlića.
Sklopljenim sporazumom utvrđeno je da će Hrvatska elektroprivreda izraditi projektnu
dokumentaciju i ishoditi potrebne dozvole za niskonaponsku mrežu dok će Općina Bizovac to isto
učiniti za potrebe izgradnje javne rasvjete.
Uređenje javnih površina
U proteklih nekoliko godina općina Bizovac uložila je značajna sredstva u pošumljavanje zapuštenih
predjela, sadnju novih drvoreda i uređenje javnih zelenih površina ponajviše u Bizovcu i to na
nekoliko lokacija. Djelatnici općinskog komunalnog pogona pod nadzorom stručnjaka početkom
proljeća obavili su sadnja ukrasnog bilja i različitih vrsta sadnica na prostoru dječjih igrališta u
Stepinčevoj ulici i u novom naselju između Nazorove i Starčevićeve ulice. U skladu s planskim
projektom sadnje posađeno je i više mladih stabala ispred nedavno otvorenog trgovačkopoljoprivrednog centra PPK Valpovo smještenog na samom raskrižju ulica Kralja Tomislava i
Alojzija Stepinca.
Sanacija društvenih objekata
Posebnu brigu vodili smo o uređenju, održavanju i korištenju deset mjesnih društvenih domova
koliko ih se ukupno nalazi na njenom području. U tim objektima tijekom godine održavaju se različita
događanja i provode redovne aktivnosti udruga, organiziraju susreti, prigodne svečanosti, zabavna
događanja i javni skupovi. Shodno planiranim proračunskim sredstvima i planovima za ovu
kalendarsku godinu završena je jedna od najvažnijih faza građevinske obnove društvenog doma u
Habjanovcima. Sukladno projektu obnove nastavljaju planirani radovi na rekonstrukciji prostora
Mjesnog društvenog doma u Habjanovcima. Protekle godine u potpunosti su sanirani zidovi i
izvedena armirano betonska ploča po cijeloj površini gornjeg dijela objekta. Zbog dotrajalosti i
izuzetno lošeg stanja postojećeg napajanja električnom energijom s izmjenom elektro instalacija
izvršeno je i premještanje strujnog brojila na pročelje zgrade. Završetkom rekonstrukcije društvenog
doma u ovim prostorima uređen je prostor za nesmetano funkcioniranje Mjesnog odbora, Kulturno
umjetničkog društva, Udruge mladih i druge potrebe.
Nastavljajući projekt obnove postavljena je nova podna obloga u plesnoj dvorani mjesnog
društvenog doma u Cretu gdje je podignuta zidana dvorišna ograde koja je zamijenila staru i ruševnu
uz koju se uređena i donedavno zapuštena ulazna staza.

Socijalna skrb
Pružena je jednokratna financijska potpora sumještanima slabijeg imovinskog stanja, rodiljama,
subvencioniran je prijevoz učenika i studenata, sufinancirane su aktivnosti gradskog Crvenog križa
Valpovo, osigurana je i pomoć i u troškovima stanovanja.
Gospodarstvo
Aktivno smo se uključili u rješavanje problema Bizovačkih toplica, koje su jedan od glavnih oslonaca
daljnjeg gospodarskog razvoja bizovačkog kraja i dijela siromašne slavonsko-baranjske regije.
Suočeni sa katastrofalnim stanjem u kojem se nalazi ovaj turističko lječilišni resurs sa približno
stotinu i pedeset zaposlenih u općini Bizovac od nadležnih smo da vlasnička struktura unutar
državnih institucija iznađe najbolje rješenje kako bi se toplice izvukle iz dugogodišnje agonije i
započele poslovati na zdravijim osnovama. U općinskoj upravi pratili smo razvoj događaja pružajući
pritom moralnu potporu radnicima koji su nažalost prisiljeni nepopularnom metodom obustave rada
zbog ne dobivanja osobnih dohodaka upozoriti na ugroženu egzistenciju i svoj težak materijalni i
financijski položaj uzrokovan bezvoljnošću odgovornih političkih lidera da se aktivnije uključe u
rješavanje problema.

Subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata
Od početka drugog polugodišta školske nastave Općina Bizovac nastavila je subvencioniranje javnog
autobusnog i željezničkog prijevoza za više od 200 učenika srednjih škola i studenata s područja
bizovačke općine. Općina Bizovac i „Panturist“ Osijek potpisali su Ugovor o subvencioniranju
mjesečnih autobusnih karata za redovne učenike srednjih škola i studente s prebivalištem na području
bizovačke općine, a koji se školuju u Osijeku odnosno Valpovu. Potpisanim ugovorom učenicima
srednjih škola omogućen je besplatan prijevoz autobusom, dok će cijena studentske mjesečne karte
iznositi 250,00 kuna. U cijene karata uključena je i dodatna prijevozna karta „butra“ kojom se
korisnici mogu služiti prilikom prijevoza u prvoj i drugoj zoni grada Osijeka.Na ovaj način svi učenici
i u ovoj godini ostvaruju pravo besplatnog prijevoza što značajno pomaže obiteljima, pogotovo onih
sa skromnim prihodima čija se djeca školuju u Valpovu ili Osijeku.
Potpora poljoprivrednom sektoru
U cilju trajnog poticanja razvoja poljoprivrede i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te
unapređenja poljoprivredne proizvodnje nastavili smo poticati nekoliko programa. Namjenska
proračunska financijska sredstva izdvojit će se za sufinanciranje stočarsko selekcijske službe, obranu
od tuče, analizu tla, nabavku voćnih sadnica i osiguranje usjeva. Za realizaciju tih programa u 2013.
godini planira se utrošiti 113.800,00 kuna. Pored spomenutog u ovoj godini u općini Bizovac
namjeravaju sanirati oštećenja na poljskim putovima, prijelazima preko poljskih kanala i urediti
otresnice na nekoliko lokacija.
Zaštita i obnova kulturno povijesnog spomenika kurije Normann
Početkom ove godine nastavili smo radove koji su obuhvatili obnovu kurije Normann. S izvođačem
radova potpisan je Ugovor o obnovi drveno-staklenog trijema s dvorišne strane zgrade, tog
najvrjednijeg kulturno-povijesnog spomenika graditeljske baštine u Bizovcu. Prema napucima
konzervatora djelatnici osječke tvrtke „Ukras“ ulični dio zgrade temeljito su sanirali, ožbukali i
popravili sva oštećenja te obojili u istom tonu boje, koja je korištena i nakon završetka izgradnje
oko 1830. godine.
Djelatnici osječke tvrtke „Good stolarija“ izveli su sanacijske radove na drveno-staklenom trijemu s
dvorišne strane kurije Normann-Prandau. Unatoč nedobivanju tražene potpore od Ministarstva
kulture Republike Hrvatske općina Bizovac s vlastitim sredstvima u ovoj godini planira nastaviti
radove uz stručni nadzor na temelju projektne dokumentacije i konzervatorske studije.
Dodjela javnih priznanja i nagrada
Općina Bizovac pozvala je sve fizičke i pravne osobe da predlože kandidata za „nagradu općine
Bizovac u 2013“. godini. Nagrada općine Bizovac je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkoj
osobi ili grupi fizičkih osoba, udruzi, ustanovi, trgovačkom društvu i drugoj pravnoj osobi za posebna
dostignuća i doprinos od značaja u domeni gospodarskog i društvenog života Općine Bizovac.
Dodjela nagrada upriličeno je na svečanoj sjednici općinskog vijeća, koja se održala povodom Dana
općine Bizovac, 17. travnja 2013.
Školstvo
Djelatnici donjomiholjačke građevinske tvrtke „Zitex“ u Samatovcima na zgradi osnovne škole
izvodili su sanacijske radove koji su obuhvatili temeljitu unutrašnju rekonstrukciju prostora, izmjenu
dotrajale stolarije,postavljanje novog krovišta, ugradnju novih elektro i plinskih instalacija te uređenje
sanitarnog čvora. Nakon završetka spomenutih građevinskih zahvata koje je financirala Osječko
baranjska županija pristupilo se obnovi pročelja škole i hortikulturnom uređenju školskog dvorišta te
postavljanju nove ograde za što se pobrinula općina Bizovac.
Inicijativa za rekonstrukciju nastavno sportske dvorane u Bizovcu

Nastavno sportska dvorana u Bizovcu izgrađena je prije više od 30 godina, odmah nakon završetka
nove osnovne škole. Radove je izvodila tadašnja valpovačka građevinska tvrtka „Izgradnja“ , koja je
prema projektu cijelu zgradu dvorane spustila ispod zemljišne razine što je već prve godine poslije
puštanja u uporabu uzrokovalo ulazak velike količine podzemnih voda na samu parketnu površinu.
Tada je dvorana u jednom dijelu sa sjeverne strane imala i dva nivoa stepenica koje su se koristile za
gledalište. Sanacijom nastale štete taj dio dvorane morao se izravnati tako da je nestao prostor za
gledatelje. Danas je to veliki nedostatak, jer se prilikom organiziranja sportskih natjecanja, priredbi i
kulturnih događanja u dvoranu ne može primiti primjeren broj gledatelja. Upravo iz tih razloga načelnik
općine Bizovac Srećko Vuković razgovarao je s nekoliko arhitekata, građevinskih stručnjaka i
projektanata koji su se prilikom nedavnog obilaska sportskog objekta uvjerili u činjenično stanje
utvrdivši pritom da je na dvorani moguće izvršiti rekonstrukciju i izgraditi dodatne prostore sa sjedećim
mjestima za gledatelje. Da bi se cijeli projekt proširenja dvorane sa približno 250 sjedećih mjesta
mogao realizirati općina Bizovac dati će izraditi projekt rekonstrukcije i dogradnje gledališta, kako bi
se u skorijoj budućnosti od županije, resornih ministarstava i fondova mogla zatražiti financijska
potpora.
Suradnja s udrugama
Tijekom izvještajnog razdoblja kroz sufinanciranje iz općinskog proračuna podupiran je rad svih
aktivnih udruga, sportskih i kulturnih događanja te održavanja tradicionalnih manifestacija (Proljeće u
Cretu, .
Prigodom uskrsnih blagdana tiskan je novi dvadeset i drugi po redu broj časopisa „Matko“ u nakladi
bizovačkog Ogranka Matice hrvatske, pod pokroviteljstvom Općine Bizovac. Glavni i odgovorni
urednik Vjekoslav Đaniš i članovi uredništva potrudili su se prikupiti i objaviti više zanimljivih priloga
među kojima su i dva razgovora i to s prvim općinskim načelnikom Stjepanom Sršićem i sadašnjim
Srećkom Vukovićem. Tekstove u ovom broju potpisuju Ivan Erić, Milan Ladišić, Antun Novoselić,
Željko Erić, Dalibor Cvetković, Ružica Antolović, Željko Labaš, Anica Uremović, Stjepan Sršić i
Srećko Vuković. Prijelom i tisak vrlo kvalitetno je obavljen u osječkoj tiskari „Grafika“, a lekturu
tekstova izvršila je Tajana Pavoković. U časopisu su korištene fotografije trojice autora: Vjekoslava
Đaniša, Srećka Vukovića i Damira Tabaka. Općina Bizovac sredinom travnja proslavit će dvadeset
godina postojanja stoga je ovo izdanje posvećeno i toj vrijednoj obljetnici. Časopis se besplatno
podijelio po svim domaćinstvima bizovačke općine.
U organizaciji Lovačkog saveza Osječko baranjske županije i Lovačkog društva „Fazan“ iz Bizovca,
a pod pokroviteljstvom općine Bizovac ,u četvrtak 31. siječnja 2013. s početkom u 18 sati u hotelu
„Termia“ Bizovačkih toplica održalo se stručno predavanje za lovne urede Valpovo, Našice, Đakovo i
Donji Miholjac, na aktualnu temu pod naslovom: „Legalizacija lovno-gospodarskih objekata sukladno
zakonu o nezakonito izgrađenim zgradama“. Stručne predavače za ovu prigodu osigurala je Osječkobaranjske županije.
KUD „Ravnica“ organizirao je 4. Smotru folklora „Abljanovci selo moje malo“ koja se pod
pokroviteljstvom općine Bizovac održala u Habjanovcima. U programu folklorne priredbe nastupali
su: KUD „Ravnica“ Habjanovci, KUD „Josip Šošić“ Tenja, KUD „Šokadija“ Bocanjevci, KUD
„Franjo Strapač“ Našički Markovac, KUD „Rudar“ Lukavac i KUD „Đenka“ Đurići. Nakon završetka
folklornog dijela priredbe na pozornici u središtu mjesta posjetitelje je zabavljao popularni tamburaški
sastav „Zvuci ravnice“.
Pod pokroviteljstvom općine Bizovac NK „BSK-Termia“ organizirao je dvodnevni nogometni
turnir u kojem su prvoga dana sudjelovale veteranske nogometne momčadi iz Luga, Bilja, Antunovca,
Višnjevca, Ivanovaca Creta, Samatovaca i Bizovca. Drugoga dana održao će se seniorski turnir više
nogometnih klubova s područja općine Bizovac i Valpovštine.
Općinsko vatrogasno natjecanje djece i mladeži

Na prostoru nogometnog igrališta BSK-a u Bizovcu pod pokroviteljstvom Općine Bizovac i okriljem
općinske vatrogasne zajednice održano je tradicionalno vatrogasno natjecanje djece i mladeži
vatrogasnih društava iz Bizovca, Brođanaca, Creta i Habjanovaca. Nakon višesatnog vatrogasnog
nadmetanja prilikom kojeg su provjerene vještine i spretnost u rukovanju tehničkim uređajima i
napravama, a sve po propisanim službenim pravilima uz budno oko stručnih sudaca proglašeni su
najuspješniji. Shodno preciznoj bodovnoj listi prvo mjesto u kategoriji dječaka osvojili su najmlađi
vatrogasci iz Habjanovaca, drugo mjesto pripalo je dječacima iz Creta, dok su mali Bizovčani zauzeli
treću poziciju prema osvojenim bodovima. U seniorskoj kategoriji pobijedio je DVD Bizovac, drugi
su vatrogasci iz Habjanovaca , a treći mladići iz DVD-a Brođanci. Na kraju natjecateljskog dijela
predsjednik Vatrogasne zajednice općine Bizovac Stjepan Sršić sudionicima natjecanja uručio je
priznanja i medalje, a pehar djevojčicama iz vatrogasnog društva Cret.
Zbrinjavanje pasa lutalica
Zbog sve učestalijih pritužbi stanovnika uslijed pojave zamjećivanja napuštenih pasa lutalica bez
vlasnika, općina Bizovac sklopila je ugovor za usluge obavljanja higijeničarske službe
s Veterinarskom stanicom „Vetam“ iz Osijeka. Temeljem prethodno raspisanog pozivnog natječaja i
prispjelih ponuda za najpovoljnijeg izvršitelja izabrana je spomenuta veterinarska stanica, koja će na
poziv predstavnika općine, veterinarske i sanitarne inspekcije te policije dužna prikupljati i zbrinjavati
pse lutalice i uklanjati sve vrste životinjskih lešina s cestovnih prometnica i javnih površina na
području Bizovca i ostalih općinskih naselja.
Suradnja sa župnom zajednicom
U sklopu redovne kanonske vizitacije Đakovačko-osječki pomoćni biskup Đuro Hranić krajem veljače
boravio je u bizovačkoj župi. Tijekom obilaska župe u pratnji velečasnog Ivice Rebića ravnatelja
Caritasa Đakovačko-osječke biskupije, bizovačkog župnika Zorana Ćosića i župnika Župe Brođanci
Ivice Markovića posjetio je i općinsku upravu općine Bizovac, gdje su ga pozdravili i srdačno primili
svi zaposlenici općinske uprave. S biskupom Hranićem razgovarali su općinski načelnik Srećko
Vuković, predsjednik općinskog vijeća Veljko Gudelj i pročelnik Nediljko Pušić, koji su ga pritom
detaljnije izvijestili o aktivnostima općine, socijalnim i gospodarskim problemima, stanju u
poljoprivredi, demografskoj strukturi, suradnji sa župnim zajednicama i drugim zanimljivostima iz
života lokalne zajednice.
Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa prilikom legalizacije
Tijekom 33. po redu sjednice općinskog vijeća pored nekoliko predloženih točaka dnevnog reda
općinski načelnik Srećko Vuković općinskim je vijećnicima na razmatranje i usvajanje
predočio prijedlog akta o izmjenama i dopunama postojeće i važeće odluke o komunalnom doprinosu
obrazlažući svoj prijedlog i teškom ekonomskom situacijom u kojoj se nalazi većina stanovnika
bizovačkog kraja. Načelnikov prijedlog za cilj je imao dodatno stimuliranje legalizacije izgrađenih
stambenih zgrada i to potpunim oslobađanjem plaćanja obveza komunalnog doprinosa odnosno 0 kuna
po kubnom metru. Nakon kraće rasprave općinski vijećnici iz svih stranaka prijedlog su jednoglasno
prihvatili. Za nezakonito izgrađene objekte poljoprivredne i gospodarske namjene u seoskim
domaćinstvima kao što su staje, sjenici, nadstrešnice za smještaj poljoprivrednih strojeva, prostorije za
čuvanje ogrijeva i drugo podnositelji zahtjeva za legalizaciju također će se potpuno osloboditi od
obveze plaćanja komunalnog doprinosa. Općinski načelnik smatra da će se navedenim izmjenama i
dopunama povećati broj zahtjeva za ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada, te da ovakvo smanjenje
obveze komunalnog doprinosa neće narušiti stabilnost općinskih prihoda a time i ovogodišnjeg
proračuna
Suradnja s predškolskom ustanovom
Tijekom jedne kalendarske godine u cilju unapređenja predškolskog odgoja i stvaranja boljih
pedagoških standarda općina Bizovac za redovne aktivnosti dječjeg vrtića „Maslačak“ iz proračuna

izdvaja 473.000,00 kuna. Predškolski obrazovno odgojni program u bizovačkom vrtiću danas pohađa
pedesetak mališana o kojima se brinu tri odgojiteljice i jedna domaćica. U proračunu za 2013 godinu
posebno je planirana financijska stavka namijenjena podmirenju troškova izrade projektne
dokumentacije uređenja jaslica, do danas u neiskorištenom, prostranom i vrlo primjerenom prostoru u
potkrovlju zgrade vrtića. Prema informacijama dobivenim od projektanta izrada projekta u završnoj je
fazi, stoga će početak građevinskih zahvata biti moguć u narednoj godini.
Poticajno zapošljavanje i stručno osposobljavanje
U općini Bizovac u suradnji s područnim uredom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Valpovo u sklopu
nacionalnog programa poticajnog zapošljavanja zaposlili smo 24 osobe, koje su na zavodu neprekidno
evidentirane kao nezaposleni više od 36 mjeseci. Tijekom više mjeseci zaposleni su obavljali različite
društveno korisne poslove na dobrobit lokalnog stanovništva poput uređenja unutrašnjih prostorija,
dvorišta i perivoja kurije Normann.-Prandau, pomaganja prilikom organizacije kulturno-zabavnih i
sportskih događanja, pomoći starijim osobama u domaćinstvu, održavanju zapuštenih okućnica i javnih
površina kod bolesnih i nemoćnih mještana na području bizovačke općine.
Na temelju prethodno provedenog javnog natječaja Općinski načelnik Srećko Vuković u ime općine
Bizovac potpisao je ugovor s troje mladih ljudi koji će u narednih dvanaest mjeseci raditi u općinskoj
upravi u okviru programa poticajnog zapošljavanja odnosno stručnog osposobljavanja za rad bez
zasnivanja radnog odnosa. Pored dva polaznika koji odnedavno odrađuju stručno osposobljavanje i
to jednog magistra ekonomije i jednog magistra prava ugovor je potpisan s još jednom ekonomisticom
i dvije osobe sa srednjom stručnom spremom. Na ovaj način općina Bizovac u suradnji sa Hrvatskim
zavodom za zapošljavanje želi pomoći mladim obrazovanim ljudima da nakon godinu dana
vježbeničkog staža steknu mogućnost polaganja državnog stručnog ispita.
Obilježavanje važnijih datuma i blagdana
Svečanom sjednicom Općinskog vijeća obilježena je dvadeseta obljetnica osnivanja općine Bizovac.
Sjednici je prethodio nastup KUD-a Pakoštane i KUD-a Bizovac, a zatim je Veljko Gudelj, predsjednik
Općinskoga vijeća pozdravio sudionike i goste među kojima su bili župan Osječko–baranjske županije
Vladimir Šišljagić, saborski zastupnik Domagoj Hajduković, zamjenik gradonačelnika Valpova
Dragan Skelac, predsjednik Općinskog vijeća općine Petrijevci Đuro Petnjarić, načelnik općine
Sikirevci Ivan Benaković, svi dosadašnji načelnici općine Bizovac, predstavnici društvenog i
gospodarskog života općine Bizovac i brojni drugi gosti. Srećko Vuković, načelnik Općine Bizovac
iznio je mnoštvo podataka o učinjenom u proteklom četverogodišnjem mandatnom razdoblju, a
temeljna je karakteristika da je raspoloživ novac iskorišten na vrlo ekonomičan način i da je učinjeno
mnoštvo poslova koji su bitno unaprijedili život u općini Bizovac. U skladu s tradicijom za postignute
rezultate u proteklom razdoblju nagrade Općine Bizovac su primili Sandra Lovrinčević za dugogodišnji
uspješan rad na polju kulture te Mjesno Osnovno društvo Crvenog križa Samatovci za organizaciju
humanitarnih aktivnosti. Odlukom općinskog načelnika zahvalnice za djelovanje u različitim oblastima
društvenog života nagrađeni su NK Hajduk Novaki, Vatrogasna zajednica Općine Bizovac i Chaterina
Novoselić iz Habjanovaca. U ime svih nagrađenih na priznanjima se zahvalila Sandra Lovrinčević.
Pozdravljajući sudionike svečanog skupa Drago Skelac, Domagoj Hajduković, Ivan Benaković i
Vladimir Šišljagić su čestitali vijećnicima i funkcionarima općinske uprave na postignutim rezultatima
i izrazili nadanje da će i ubuduće razvijati općinu u korist njenih žitelja.
Povodom obilježavanja međunarodnog Dana planete Zemlja pod pokroviteljstvom općine Bizovac
održana je ekološka akcija pod nazivom „Bistro i čisto“. Više od pedeset članova „Eko grupe“ Bizovac,
Sportsko ribolovnog društva „Bandar“, te zaljubljenika u prirodne ljepote bajera i mještana
Bizovca marljivo su očistili okoliš i rubne dijelove vodene površine bajera. Na propisan način uz
pomoć tvrtke „Eko-flor“ zbrinuto je dvadeset kubnih metara različitih vrsta otpada. Zahvaljujući
donaciji Josipa Andrakovića iz Brođanaca u jednom dijelu na zelenoj površini zasađeno je više mladih
sadnica višanja i trešanja.

U okviru obilježavanja dvadesete godišnjice postojanja Općine Bizovac u organizaciji Stolnoteniskog
kluba „Bizovac“ u bizovačkoj nastavno-sportskoj dvorani održan turnir u stolnom tenisu, što je ujedno
bio i završni događaj ovogodišnje manifestacije „Dani općine Bizovac“. Nakon višesatnog igranja na
prigodnoj svečanosti općinski načelnik Srećko Vuković zahvalio se svim sudionicima i organizatorima
te pritom zajedno s Ivicom Galićem predsjednikom bizovačkog stolnoteniskog kluba najboljim
igračima turnira dodijelio prigodne nagrade. Prvo mjesto zasluženo je osvojio Zorislav Vučkovac iz
STK „Omladinac“ Brođanci, drugo mjesto pripalo je Dragi Toliću također igraču Stolnoteniskog kluba
„Omladinac“, a treće i četvrto mjesto podijelili su Mirko Lacković iz STK „Omladinac“ i Željko
Vukajlović iz STK Marjančaci.
Suradnja s resornim ministarstvima
Načelnik općine Bizovac Srećko Vuković u Zagrebu susreo s ministrom branitelja Predragom
Matićem. Tom prigodom Vuković je ministru Matiću prezentirao projektantski elaborat izgradnje
Spomen-obilježja u znak sjećanja na sve poginule hrvatske branitelje i žrtve avionskog raketiranja
Bizovca 7. 11.1991. Spomen obilježje ukupne površine od 527 četvornih metara koje s planira
smjestiti na javnoj površini između državne ceste D-2 i sjeverozapadnog pročelja zgrade kurije
Normann-Prandau koncipirano u okviru uređenja središta Bizovca sadržavati će fontanu i i zid sjećanja
sa ispisanim imenima žrtava. Ministar Matić arhitektonsko rješenje ocijenio je vrlo pozitivno obećavši
pritom i značajnu financijsku potporu općini Bizovac namijenjenu izgradnji i uređenju Spomenobilježja.
Projekt izgradnje asfaltnog rukometnog igrališta u Cretu Bizovačkom
U Cretu Bizovačkom izgrađeno je asfaltno rukometno igrališta nadomak novoizgrađene osnovne
škole. Ovaj projekt na radost mještana Creta realiziran će se sredstvima Osječko-baranjske županije i
općine Bizovac. Na temelju prethodno raspisanog natječaja građevinske radove izvela je tvrtka
„Promet građenje“.
Sanacija divljeg deponija Grabuljin
U Bizovcu na lokaciji poznatoj kao „Grabuljin“ smještenoj između željezničke pruge i OFMIR-a
nastalo je veliko divlje odlagalište različitog vrsta otpada. Kako bi se ovoj neželjenoj pojavi i
ekološkom problemu stalo na kraj općina je odlučila na zakonom propisan način u potpunosti sanirati
taj dugo godina neugledan i zapušten prostor. Od mještana obližnjeg dijela naselja u općinu učestalo
pristižu primjedbe na neodgovorne pojedince koji ovdje obavljaju pražnjenje cisterni s fekalijama i
dovoze kućno smeće. Unatoč redovnom odvozu kućnog smeća i upozorenjima pojedini mještani ovdje
i dalje iz kućanstava odbacuju nepotrebne stvari, stari namještaj, građevinske materijale i druge
svakojake predmete.
Izgradnja natkrivene ljetne pozornice
Općinski načelnik Srećko Vuković u ime općine Bizovac i Ante Lovrinčević ravnatelj Osnovne škole
dr. Bratoljuba Klaića Bizovac potpisali su ugovor o suradnji prilikom realizacije izgradnje natkrivene
ljetne pozornice koja se u dogledno vrijeme planira graditi na prostoru zelene površine u neposrednoj
blizini školske zgrade i nastavno-sportske dvorane. Pozornica veličine stotinu i dvadeset četvornih
metara namijenjena organiziranju različitih vrsta kulturno –zabavnih događanja, koncerata i
manifestacija, čija je projektno-tehnička dokumentacija u pripremi biti će opremljena potrebnim
uređajima i rekvizitima, a okoliš uz pozornicu uredit će se tako da događanja nesmetano može pratiti
više stotina gledatelja.
Komunalno gospodarstvo
Na drugoj po redu sjednici općinskog vijeća općine Bizovac održanoj u petak 28. lipnja većinom
glasova za prihvaćena je odluka da se na temelju odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu poslovi
skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada od 1. srpnja 2013. povjere komunalnom

poduzeću „Urbanizam“ Valpovo, s kojim će se sklopit poseban ugovor o toj djelatnosti. Sukladno
unaprijed postignutom dogovoru između bizovačke općine i Urbanizma jednom tjedno smeće će se
odvoziti iz svih 1333 domaćinstava i 48 gospodarskih subjekata i to prema već ustaljenom rasporedu:
petkom iz Bizovca, srijedom iz Brođanaca, Novaka, Habjanovaca i Creta, dok će se četvrtkom odvoziti
iz Samatovaca. Stari papir će se prikupljati svakog prvog ponedjeljka i utorka u mjesecu, a
ponedjeljkom i utorkom u zadnjem tjednu u mjesecu odvozit će se glomazni otpad. Elektronički otpad
i rabljena motorna ulja stanovnici bizovačke općine moći će predati u dvorištu valpovačkog
komunalnog poduzeća svakog radnog dana od 7 do 15 sati, a veće količine preuzimat će se u dogovoru
sa rukovoditeljem. U odnosu na prethodno razdoblje cijena odvoza smeća iz kućanstava neće se znatno
promijeniti, a nova pogodnost je ta što će se smeće iz naselja odvoziti svakoga tjedna prema
spomenutom terminskom redoslijedu. Isto tako „Urbanizam“ je prihvatio prijedlog da će se na zahtjev
općinske uprave smeće zbrinjavati i u posebnim prilikama.
U području komunalnog gospodarstva organizirano je obavljanje: opskrbe pitkom vodom, održavanje
čistoće, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, zimska služba, obavljanje dimnjačarske
službe, stanje javne rasvjete, uređenje groblja u Bizovcu, Brođancima, Cretu, Habjanovcima i
Samatovcima.
Informiranje i suradnja s medijima
Koristeći najsuvremenije elektronske medije općina Bizovac gotovo svakodnevno izvještava lokalno
stanovništvo i širu hrvatsku javnost o svim zanimljivim događanjima, natječajima, novostima i
aktivnostima. U cilju uspješnog i pravovremenog informiranja najviše informacija iz općinske uprave
pruža se putem službenih internetskih stranica (www.opcina-bizovac.hr), lokalne radio postaje,
lokalnih i nacionalnih tiskanih medija te facebook stranice općinskog načelnika. Pored ovakvog načina
komunikacije i priopćavanja stanovništvu općine Bizovac tijekom uredovnog vremena omogućen je
nesmetan svakodnevni kontakt putem elektronske pošte, telefonom ili osobni kontakt s općinskim
načelnikom i djelatnicima općinske uprave.
U Bizovcu, 9. rujna 2013

Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (Službeni glasnik Općine Bizovac br. 3/09.), Općinsko
vijeće Općine Bizovac na 4. sjednici održanoj 26. rujna 2013. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika
Općine Bizovac za razdoblje I - VI mjesec 2013. godine

I.
Općinsko vijeće Općine Bizovac prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine
Bizovac za razdoblje I - VI mjesec 2013. godine.

II.
Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
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URBROJ:
Bizovac,
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26. rujna 2013.
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