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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 VII-XII mjesec 2013. godine

Općinski načelnik
Srećko Vuković

IZVJEŠĆE
općinskog načelnika o radu i aktivnostima
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013.

Potpisani ugovori o stipendiranju
Nakon provedenog postupka javnog natječaja u općini su potpisani ugovori o stipendiranju 7
redovitih studenata i 4 učenika srednjih škola koji su zadovoljili posebne natječajne uvjete i kriterije.
Tijekom školske i akademske 2013./2014. godine svaki student mjesečno će primati dotaciju u iznosu
od 500,00 kuna dok će učenicima iz općinskog proračuna biti uplaćivano 400,00 kuna
mjesečno. Stipendije općine Bizovac primati će studenti: Marin Štigler , Mery Ann Jakovčević,
Martina Ivković, Dorotea Budimčić, Katarina Ranogajec, Kristijan Novoselić i Boris Šokman.
Učeničke stipendije dobivati će Ivan Herega, Lora Cvetković, Vanesa Brnić i Ivana Rukavina.
Protupožarna zaštita i suradnja s DUZS-Vježba „Bizovac 2013“
Na prostoru bivše ciglane i obližnjeg jezera održana je velika terenska vježba pod nazivom „Bizovac
2013.“ Prema unaprijed zamišljenom scenariju u industrijskoj zoni Bizovac došlo je do eksplozije
acetilena prilikom čega su lakše, teže i smrtno stradali radnici. Uslijed siline eksplozije spremnici s
opasnim tvarima završili su u obližnjem jezeru. Dio tvari dospio je u okolnu atmosferu i izazvao
zdravstvene tegobe ljudima koji su se zatekli u blizini. Nakon primljene informacije o nesretnom
događaju putem centra 112 župan Vladimir Šišljagić izvijestio je općinskog načelnika Srećka
Vukovića koji je na mjesto nesreće odmah pozvao sve članove općinskog stožera za zaštitu i
spašavanje. Utvrdivši da će lokalnom vatrogasnom društvu trebati dodatne snage načelnik je pozvao
i druge interventne i za ovakve slučajeve nadležne službe. U velikoj vježbi Državne uprave za zaštitu
i spašavanje sudjelovali su Policijska uprava Osječko-baranjska, Javna vatrogasna profesionalna
postrojba Osijek, Zavod za hitnu medicinu OBŽ, Dobrovoljno vatrogasno društvo Bizovac
Vatrogasna zajednice Općine Bizovac, Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije i Hrvatska
gorska služba spašavanja Stanica Osijek. Pomoć prilikom realizacije vježbe pružili su i članovi
bizovačkog ribolovnog društva „Bandar“ i Eko-grupe. Cilj vježbe bio je prikaz usklađenog djelovanja
svih sudionika sustava zaštite i spašavanja u uvjetima velike nesreće. Vježba koju je kao moderator
vrlo spretno predvodio Cvjetko Obradović pročelnik područnog ureda DUZS Osijek između ostalog
prikazala je gašenje požara, potragu za ozlijeđenim osobama i njihovo prevoženje na sigurne lokacije
te potragu za bačvom s opasnim stvarima pod vodom. Tijek vježbe pratili su i u njoj aktivno
sudjelovali župan Osječko baranjske županije Vladimir Šišljagić, zamjenik župana Željko Kraljičak,
Jadran Perinić ravnatelj DUZS RH, Milan Baričević načelnik policijske uprave Osječko-baranjske,
Ivan Čačić ravnatelj Državnog hidrometereološkog zavoda, Slavko Tucaković glavni vatrogasni
zapovjednik RH, Boris Banjan županijski vatrogasni zapovjednik, Silvana Sabo ravnateljica Zavoda
za Hitne medicinu Osječko-baranjske županije, predstavnik Hrvatskih voda Zoran Đuroković, Marko
Đukić ravnatelj Crvenog križa Osijek te drugi predstavnici operativnih snaga zaštite i spašavanja.
Prilikom kratke analize poslije okončane vježbe održanoj u osječkom Domu HV-a svi sudionici
složili su se da je terenska vježba uspješno provedena, a načelnik općine Bizovac Srećko Vuković
zahvalivši i čestitavši svim sudionicima u vježbi u svojem obraćanju nazočnima istaknuo da je
zbog postojećih smještajnih kapaciteta u mjestu, prirodnog okruženja i slobodnih industrijskih
objekata prostor bivšeg ciglarskog pogona idealan i primjeren održavanju terenskih vježbi ovakve
vrste te da se nada kako će se u nadolazećem vremenu upravo na ovoj lokaciji smjestiti Zonsko
skladište i prateće službe DUZS. Na njegove riječi nadovezao se Jadran Perinić ravnatelj DUZS koji
je izjavio da je sve spremno za pozitivno rješenje ove inicijative za što se još samo čeka formalna
odluka Vlade Republike Hrvatske.
Uređenje javnih zelenih površina i suradnja s HŽ-om

Na inicijativu općine upućene Hrvatskim željeznicama obavilo se krčenje u šikaru i raslinje zaraslog
zelenog pojasa između državne ceste D-2 i pruge na relaciji od Samatovaca do Creta. Zahvaljujući
dobroj međusobnoj suradnji i prihvaćenom zahtjevu nedavno poslanom iz bizovačke općinske
uprave na adresu nadležnih službi Hrvatskih željeznica uredit će se dugo neodržavana zelena
površina u dužini od približno 10 kilometara što će znatno uljepšati okoliš vrlo prometne željezničke
i cestovne dionice koje se u spomenutoj dužini protežu kroz općinu Bizovac.
U općini Bizovac sastali su se načelnik općine i novi šef željezničkog kolodvora u Bizovcu Tomislav
Klasić, koji je načelnika izvijestio da je Željeznički kolodvor u Bizovcu jedan je od najprometnijih
na našem području te da na mjesečnoj razini prijevoz vlakom koristi više od 6000 putnika, a u jednoj
godini 100.000 putnika. Tijekom sastanka i obilaska željezničke postaje Vuković i Klasić
razgovarali su o realizaciji nekoliko zajedničkih projekata u cilju poboljšanja putničkog i robnog
prijevoza, uređenju okoliša pored kolodvorske zgrade, izgradnji pješačkih prijelaza preko pruge u
Sunčanoj ulici i obnovi objekata u vlasništvu HŽ-a. Načelnik Vuković izrazio je zadovoljstvo
ambicioznim planovima predočenim od strane šefa željezničkog kolodvora, dodavši da će općina
sudjelovati u rješenju i nekoliko aktualnih problema što je u obostranom interesu, a nadasve brojnih
korisnika prijevoza željeznicom.
Suradnja s Osječko-baranjskom županijom u cilju realizacije više projekata
Župan Osječko-baranjske županije dr. Vladimir Šišljagić zajedno sa svojim suradnicima posjetio je
općinu Bizovac. Prilikom radnog sastanka u općinskoj vijećnici župana smo izvijestili o aktivnostima
u proteklom razdoblju te planovima i projektima za nadolazeće vrijeme. U okviru dnevnog reda
razgovaralo se o mogućim potporama županije prilikom realizacije projekata u 2014. godini, a koji
se odnose na izgradnju komunalne infrastrukture, školski i predškolski odgoj, protupožarnu zaštitu,
društveni i kulturni život na području općine Bizovac.
Komunalna infrastruktura
Tijekom proteklog izvještajnog vremena u Bizovcu su izvedeni 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. Krajem godine valpovačko poduzeće „Dvorac“ obavilo je izgradnju
odvodnog sustava u središtu Bizovca, što je temeljni preduvjet za uređenje prostora ispred kurije
Normann, gdje bi se u sklopu uređenja centra mjesta shodno već izrađenoj projektno-tehničkoj
dokumentaciji trebalo podići Spomen obilježje u znak sjećanja na sve hrvatske branitelje i žrtve
avionskog raketiranja Bizovca 7.11.1991.
Pokrenuta inicijativa za sanacijom asfaltnog rukometnog igrališta u Bizovcu
Asfaltno rukometno igralište kod osnovne škole dr. Bratoljuba Klaića u Bizovcu izgrađeno je prije
dvadeset i pet godina. Od tog vremena do danas na asfaltu su nastala znatna oštećenja i zbog toga je
u vrlo lošem stanju. Na samom terenu vidljive su uzdužne i poprečne pukotine i udubljenja na više
mjesta. Upravo iz tih razloga općina Bizovac u suradnji s Osječko-baranjskom županijom izradila je
„projekt sanacije asfaltnog terena“, u kojem je obuhvaćena rekonstrukciju završnog sloja na asfaltu
igrališta, izvedbu betonskih rubnjaka te iscrtavanje linija i oznaka te postavljanje zaštitne ograde.
Izgradnja i montaža foto-naponskih elektrana
Na temelju nedavno objavljenog natječaja Općina Bizovac zastupana po općinskom načelniku s
najpovoljnijim ponuđačem, osječkom tvrtkom „Solarni projekti“ potpisala je Ugovor o davanju u
zakup 16 krovnih površina javnih zgrada u općinskom vlasništvu. Na svakom krovu pojedinog
objekta instalirat će se foto-naponski sustavi snage od 10 do 30 Kw. Potpisanim ugovorom tvrtka
„Solarni projekti“ obvezala se ishoditi svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju i postavljanje
solarne elektrane te ishoditi ugovore o otkupu električne energije s hrvatskim operaterom tržišta
energije, nakon čega će postaviti solarne sustave na zakupljena krovišta te započeti s isporukom

električne energije. U ime zakupnine za krovne površine „Solarni projekti“ općini Bizovac plaćati
će određeni postotak zavisno o godišnjem prihodu kojeg ostvare s osnova isporučene električne
energije.
Izgradnja manjeg košarkaškog terena u Bizovcu
Uz potporu Osječko-baranjske županije na području općine Bizovac izgrađeni su asfaltni rukometni
tereni u svim naseljima smještena u blizini školskih objekata. Osim asfaltnih terena na inicijativu
općine izgrađeno je i nekoliko dječjih igrališta. Jedno od njih je postavljeno na prostranoj zelenoj
površini u novom naselju između ulice Ante Starčevića i Vladimira Nazora u Bizovcu. Podržavajući
ideju stanovnika tog dijela Bizovca općina Bizovac na toj lokaciji postavila novi koš za košarku što
će zasigurno razveseliti mlađe i starije rekreativce te ljubitelje ovog popularnog sporta.
Uređenje naselja
Djelatnici komunalnog pogona općine Bizovac zaposleni u okviru javnih radova svakodnevno su se
brinuli o uređenju svih javnih zelenih površina u naseljima na području općine. Obavljena je sadnja
2500 komada sadnica sezonskog cvijeća na više lokacija. Uz to u općini je izrađeno tridesetak klupa
za sjedenje koje su postavljene u parkove, pored sportskih terena i dječjih igrališta.
Obnova i izgradnja nogostupa
Tijekom ovih dana u Bizovcu se od raskrižja zapadne strane Valpovačke ulice s ulicom Kralja
Tomislava pa sve do raskrižja te ulice ulicom Ive Pavlića izvodi se rekonstrukcija dotrajalog i u
velikoj mjeri uništenog nogostupa izgrađenog početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća. U
vrlo lošem stanju poput ovog nalaze se i pješačke staze u drugim dijelovima Bizovca, što svjedoči i
„analiza stanja pješačkih komunikacija i cestovnih prilaza u Bizovcu“ izrađena uz fotodokumentaciju
tijekom ovoga ljeta. Nakon završetka građevinskih poslova na spomenutoj lokaciji u Valpovačkoj
sanirat će se manja i veća oštećenja nogostupa i u drugim dijelovima Bizovca. Radove u okviru
projekta rekonstrukcije nogostupa izvodi bizovačka tvtka „Gradbenik“.
Ugovorena izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vatrogasnog doma i
spremišta u Bizovcu
Dobrovoljno vatrogasno društvo Bizovac, koje je predstavljao predsjednik Ivan Mitrić i općinski
načelnik Srećko Vuković s tvrtkom „ZD projekt“ iz Bizovca potpisali su ugovor o rekonstrukciji
vatrogasnog spremišta i zgrade kino dvorane. Ovi objekti spojeni u jednu cjelinu izgrađeni prije više
desetljeća obnavljani su nekoliko navrata, a kino dvorana temeljitije je uređena i proširena 1987.
godine. Od tog vremena do danas na objektu nije bilo značajnijih građevinskih zahvata, a u prostorima
vatrogasnog društva ne postoje primjereni uvjeti za rad vatrogasne postrojbe, čuvanje opreme i
uređaja, sanitarni čvor i drugi sadržaji potrebni za neometane aktivnosti DVD-a. Sve spomenuto uz
dodatne sugestije vatrogasnog rukovodstva uvrstit će se u započeti projekt rekonstrukcije vatrogasnog
spremišta.
Promocija općine Bizovac na sajmu „Agro-zemlja“
U petak 27. rujna u Bizovačkim toplicama otvoren je 19. međunarodni izložbeno-prodajni sajam
poljoprivrede, prehrane, hortikulture, ribolova, lovstva, ekologije, seoskog turizma i obnovljivih
izvora energije „Agro zemlja. Prigodom svečanosti otvaranja posjetiteljima, izlagačima i gostima
pozdravnim su se riječima obratili načelnik općine Bizovac, organizator sajamske priredbe San
Katava, zamjenik Osječko-baranjskog župana Željko Kraljičak i pomoćnica ministra poljoprivrede
RH Davorka Hajduković, koja je i otvorila Sajam. Uoči početka sajma Bizovačke toplice je
neslužbeno posjetio i ministar turizma Darko Lorencin s kojim se u hotelu Termia sastao i nakratko
razgovarao načelnik općine Bizovac.
Ugovorena izrada projektno-tehničke dokumentacije

za rekonstrukciju potkrovlja dječjeg vrtića
Iako su pripremne radnje za izradu projektne dokumentacije uređenja jaslica u potkrovlju Dječjeg
vrtića „Maslačak“ u Bizovcu započele već ranije općina Bizovac sklopila je ugovor s domaćom
projektantskom tvrtkom „ZD projekt“ koja će temeljem ugovorenog izraditi sva potrebna
arhitektonska i druga rješenja. Nakon građevinskih zahvata planiranih u projektu u bizovačkoj
predškolskoj ustanovi znatno će se proširiti boravišni kapaciteti što će omogućiti veći broj polaznika
i kvalitetnije radne uvjete. U ovoj predškolskoj godini vrtić pohađa ukupno 45 mališana podijeljenih
u dvije dobne skupine o kojima vode brigu tri odgojiteljice i jedna domaćica.
Subvencioniranje mjesečnih karata učenicima i studentima
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.
Potpora obnovi župnog stana u Bizovcu
Načelnik općine Bizovac Srećko Vuković u pratnji bizovačkog župnika Zorana Ćosića obišao je novo
uređene prostorije župnog stana u središtu Bizovca. Građevinskim zahvatima pod nadzorom
stručnjaka temeljito, opsežno i kvalitetno izvedeni su sanacijski radovi na ovom objektu izgrađenom
1810. godine, a obnavljanom u nekoliko navrata. Tom prilikom župnik Ćosić zahvalio se općini
Bizovac koja je uvažavala potrebe župe te u proteklim godinama materijalno i financijski pomagala
građevinske i druge radove prilikom obnove župnih objekata. Načelnik Vuković izrazio je
zadovoljstvo viđenim i pritom istaknuo da je uređenje župnog stana od velike važnosti za čitavu
župnu zajednicu, jer su na ovaj način stvoreni kvalitetniji uvjeti za vjerski život stanovnika Bizovca
i okolnih naselja dodavši da će se nakon nedavnog uređenja Župne crkve Svetog Mateja, izgradnjom
malog trga pred njom i realizacijom projekta obnove župnog stana znatno uljepšati središnji dio
općinskog središta.
Humanitarna akcija
Nakon uspješno provedene i organizirane humanitarne akcije prikupljanja školske opreme i
udžbenika za osnovnu i srednju školu uoči početka nove školske godine, Općina Bizovac u suradnji
s Udrugom Svetog Vinka Paulskog pokrenula je novu humanitarnu aktivnost pod
motom „Pomozi bližnjem svom“ . U sklopu ove akcije u kuriji Normann-prostoru bivše streljane
svakoga radnog dana od 7-15 sati za siromašne sumještane prikupljala se odjeća, obuća, kućanski
uređaji i osnovne životne namirnice. Akciju humanitarnog karaktera provesti će djelatnici u općini
zaposleni u programu javnih radova, zaposleni na jednogodišnjem stručnom osposobljavanju i
članovi udruge Svetog Vinka Paulskog konferencije Župe Svetog Mateja u Bizovcu. Putem pisane
obavijesti i lokalnih medija pozvani su svi stanovnici bizovačke općine da se odazovu i sudjeluju u
humanitarnoj aktivnosti pokrenutoj od strane općine Bizovac.
Pristup internetu u središtu Bizovca
Prateći najnovija tehnološka dostignuća i moderne životne standarde općina Bizovac svojim je
mještanima, prolaznicima i turistima omogućila besplatan pristup internetu u najužem središtu
mjesta. Mobilne HotSpot internet pristupne točke već su ranije instalirane u većim hrvatskim
gradovima i općinama, stoga poučeni njihovim dobrim iskustvima i u općini Bizovac ovaj model
internetskog pristupa namjeravaju širiti i dalje, na druge lokacije na svom području, kako bi
internetska pokrivenost bila pristupačnija.
Nastavljen ciklus javnih radova

U općini Bizovac potpisano su Ugovori o radu s trinaest dugo nezaposlenih osoba (dvanaest žena i
jedan muškarac) koje će u vremenskom razdoblju od tri mjeseca raditi na javno korisnim
komunalnim, humanim i drugim za lokalnu zajednicu opće korisnim radovima. Iste osobe već su
odradile jedan tromjesečni ciklus u prošloj godini. Od 2009. do danas u općini Bizovac do danas u
sklopu nacionalnog programa poticajnog zapošljavanja zaposlilo se više od 130 osoba koje su se na
valpovačkoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje svakoga mjeseca redovno prijavljivale
najmanje pune tri godine i u tom vremenu nisu radile. Nastavljajući zapošljavanje u sklopu javnih
radova za koje Hrvatski zavod za zapošljavanje u cijelosti snosi troškove osobnih dohodaka i
doprinosa općina Bizovac nastoji ublažiti veliku nezaposlenost na svom području te ujedno pomoći
svojim socijalno, materijalno i ekonomski ugroženim stanovnicima.
Vatrogasno natjecanje pod pokroviteljstvom općine Bizovac
Na prostoru nogometnog igrališta BSK-a u Bizovcu pod pokroviteljstvom Općine Bizovac i okriljem
općinske vatrogasne zajednice u nazočnosti općinskog načelnika 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 niz 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 simpatičnim i spretnim djevojčicama iz vatrogasnog
društva Cret. Sve male vatrogasce posebno su razveselile i iznenadile dobivene poklon-ulaznice za
jednodnevno kupanje u Bizovačkim toplicama.
Održana tradicionalna manifestacija-10. Bizovačke ljetne večeri
Ovogodišnja četverodnevna deseta po redu glazbeno-zabavna i sportska manifestacija „Bizovačke
ljetne večeri“ održana i ove godine pod pokroviteljstvom Općine Bizovac na prostoru prostranog
lijepo održavanog parka između moderno uređene ulice dr. Franje Tuđmana, drevne kurije Normann
i zdanja bizovačke osnovne škole dr. Bratoljuba Klaića trajala je od 18. do 21. srpnja.
Unutar velikog šatora Osječke pivovare okruženog s desetak točionika s hladnim napicima
izmjenjivali su se vrhunski tamburaški sastavi poput Bizovačkih bećara, Tamburaša slavonske krvi,
Ladovine, Sedam osmina i popularne zabavne grupe „Vigor“.
Čitavom događaju posebno impresivan dojam u nedjelju navečer dao je nastup folklornog ansambla
Kulturno-umjetničkog društva „Bizovac“.
Brojnim ljubiteljima povijesti Bizovca u predvorju školske zgrade Ogranak Matice hrvatske Bizovac
postavio je izuzetno dobro posjećenu izložbu starih fotografija velikog formata pod nazivom
„Bizovac u ratu i miru, 1900.-1945“.
Prilično bogata bila je svakodnevna ponuda domaćih kulinarskih specijaliteta po „recesijskim
cijenama“. Mnoštvu posjetitelja nudili čobanac, pečena prasetina, janjetina s ražnja, lepinjice, šaran
na rašljama, skuša na žaru, pljeskavice, kuhani mladi kukuruz, prženi krumpiri i još neka slasna jela.
Pored pješačke staze nadomak šatora desetak dobro očuvanih starodobnih vozila izložili su članovi
„Oldtimer kluba Našice“, a rukotvorine, pčelinji proizvodi, suveniri i umjetnine izloženi na
promotivnim štandovima krasili su središnje mjesto događaja.
Devet bizovačkih ulica i donedavni stanovnici, a sada „Iseljenici“ na asfaltnom terenu borili su se za
godišnju titulu najbolje seoske malonogometne momčadi.
Dok se od predvečerja do jutra pivo istakalo u potocima, plesalo veliko Šokačko kolo, a glazba orila
u daljinu Općinski načelnik Srećko Vuković u svakom je trenutku zajedno sa svojim suradnicima od
početka do kraja budno motrio i koordinirao organizaciju ove zabavne priredbe kakve reći će mnogi
posjetitelji, a bilo ih je u sva četiri dana više od deset tisuća, nema premca na ovim prostorima.

U pripremi i realizaciji projekta četverodnevne pučke veselice „Bizovačkih ljetnih večeri“
sudjelovalo je više od sedamdeset vrijednih članova gotovo svih bizovačkih udruga iz DVD-a
Bizovac, Eko-grupa Bizovac, Kluba slobodnog letenja Brza ševa, KUD-a „Bizovac“ Kulturno
umjetnička udruga Bizovac, Malonogometni klub „Gebruder“ Bizovac, NK BSK-Termia Bizovac,
Ogranak matice Hrvatske Bizovac, Oldtimer klub Našice, Udruga mladih Središte Bizovac, Udruga
pčelara Valpovštine, Udruga Svetog Vinka Paulskog ,,Ženski odbojkaški klub Bizovac, Braniteljska
zadruga „Šokac“ Brođanci, Brođanačka udruga mladih i djelatnici osnovne škole. Glavni partner
manifestacije i ove je godine bila Osječka pivovara. Među posjetiteljima moglo se zamijetiti puno
poznatih lica iz javnog života s lokalnog političkog, gospodarskog i estradnog miljea dajući ovoj
priredbi još veći značaj i važnost, što je poticaj organizatorima da i dalje rade na stvaranju dodatnih
privlačnih događanja, potrebne infrastrukture i logističkih sadržaja za potrebe ove bizovačke
manifestacije, za koju se zahvaljujući trudu organizatora na daleko čulo.
Pobjednik ovogodišnjeg odlično organiziranog turnira bizovačkih ulica je ekipa „Iseljenika“, igrača
koji su porijeklom iz Bizovca, čije je prebivalište negdje drugdje. Drugo mjesto osvojila je momčad
Valpovačke ulice, a treće mjesto pripalo je ekipi dijela Bizovca Kamenice Venecija.
Najbolji strijelac turnirskog natjecanja talentirani Nikola Blažević iz Valpovačke, najbolji golman
spretni Mario Baban također iz Valpovačke, a najbolji igrač je perspektivni Stjepan Salapić iz
momčadi „Iseljenika“. Nagrade najboljima uručili su općinski načelnik Srećko Vuković i Miroslav
Žitnjak.
Zadnju noć Bizovačkih ljetnih večeri, u nedjelju članovi Dobrovoljnog društva organizirali su
društveno natjecanje u pripremanju slavonskog čobanca u kotliću. Prvo mjesto za najbolje skuhano
tradicionalno jelo osvojila je Valentina Katić za što joj je nagrađena zlatnom kuhačom, drugi je prema
ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda bio Josip Katić, a treći kuhar po kvaliteti skuhanog specijaliteta
je Luka Riger.
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. Putem elektronskih i tiskanih medija o svim aktivnostima redovno se izvještava javnost, a
općinska uprava i načelnik u svakodnevnom su izravnom kontaktu s mještanima.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (Službeni glasnik Općine Bizovac br. 3/09.), Općinsko
vijeće Općine Bizovac na 8. sjednici održanoj 3. travnja 2014. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu Općinskog načelnika
Općine Bizovac za razdoblje VII-XII mjesec 2013. godine

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

II.
Ovaj zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Bizovac».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC
KLASA: 022-05/14-01/01
URBROJ: 2185/03-14-2
Predsjednik Općinskoga vijeća
Davor Torjanac, v.r.

Bizovac, 3. travnja 2014.
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