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Izvješće o radu i aktivnostima općinskog načelnika 

za razdoblje 1.siječnja - 30. lipanja 2014. 

 

Gospodarstvo 

Poznavajući poslovnu problematiku i nagomilane poslovne probleme Bizovačkih toplica aktivno smo  

sudjelovali u rješavanju poslovnih poteškoća Bizovačkih toplica. Shodno i našim inicijativama i 

planovima Trgovački sud u Osijeku prihvatio je ponudu tvrtke Sunčane toplice d.o.o. za prodaju 

nekretnina Bizovačkih toplica d.d. “u stečaju”.   Sunčane toplice su u vlasništvu gospodina Jake 

Andabaka vlasnika Sunce Koncerna poduzeća koje upravlja hotelskim lancem Bluesun hotels & 

resorts.  

Prema najavama novog vlasnik ukupan iznos planiranih investicija u Bizovačke toplice iznosi 45 

milijuna kuna, a početak prvih radova se očekuje na jesen 2014. 

Planira se podizanje postojećih smještajnih kapaciteta sa sadašnje dvije na tri zvjezdice, 

te  investiranje u gradnju planiranog i nikada sagrađenog dijela hotela Termia. Osim unaprjeđenja 

postojećeg lječilišnog dijela toplica i pristupnih objekata, u planu je i izgradnja kampa.  

Bizovačke toplice obiluju posebnim prirodnim resursom, geotermalnom vodom čija kemijska i 

balneološka svojstva, uz izdašnost izvora i visoke temperature vode, omogućuje njeno stavljanje u 

funkciju medicine i turizma, ali i proizvodnju energije.  Predsjednik Uprave Sunce Koncerna, 

gospodin Jako Andabak komentirao je kako su „Bizovačke toplice veliki, ali nadasve pozitivan 

poslovni izazov, jer se projekt uklapa u našu opću strategiju u koju tvrta vlasnik želi integrirati u 

poslovne potencijale turizma i zdravstva.  Za samo nekoliko mjeseci od preuzimanja Bizovačkih 

toplica u zakupu uspjele su oživiti sve njene djelatnosti. Nakon dužeg vremena smo ponovno su 

popunjeni smještajni kapaciteti toplica, te vraćene u funkciju poslovne aktivnosti poput organizacije 

svadbenih svečanosti, konferencija i izleta.   Najznačajniji doprinos pri oživljavanju poslovanja u 

proteklih nekoliko mjeseci pružili su hotelijerski stručnjaci iz Bluesun hotels & resorts, koji su 

mjesecima intenzivno radili na implementaciji suvremenih i kvalitetnih procesa rada u 

hotelijerstvu. Zadovoljni smo zajedničkim radom timova Bluesun i Bizovac, a u narednim godinama 

očekujemo zapošljavanje dodatnog broja djelatnika. 

 

Humanitarne aktivnosti 

Na inicijativu Općine u organizaciji Koordinacije bizovačkih udruga prikupljena je  velika količina 

vode, hrane i higijenskih potrepština za obitelji sa poplavljenih područja. Sve prikupljeno izravno 

je  uručeno obiteljima privremeno smještenim u Soljanima kod Vrbanje i to na način predaje „iz ruke 

u ruku“, za što su se stradalnici posebno zahvalili bizovčanima. Isto tako Koordinacija bizovačkih 

udruga  javno se zahvalila svim stanovnicima Bizovačkog kraja, koji su svojim donacijama 

doprinijeli da se i ova akcija uspješno provede. 

U utorak 15. travnja s početkom u 17 sati u bizovačkom sportskom parku   odigrana je humanitarna 

nogometna utakmica između dvaju prijateljskih klubova,  NK „BSK Termia“ i NK „Slavonac“ iz 

Ladimirevaca. Cjelokupni  prihod prikupljen od dragovoljnih priloga gledatelja doniran je u svrhu 

podmirenja dijela troškova hitnog operacijskog zahvata u Njemačkoj radi poboljšanja vida 

četveromjesečnog dječaka Jakoba Glavašića iz Bizovca.  

 

Konstituiranje mjesnih odbora 

Na temelju rezultata  provedenih izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine 

Bizovac. U četvrtak 5. lipnja 2014. u nazočnosti načelnika općine Bizovac održane su konstituirajuće 

sjednice  mjesnih  odbora u Samatovcima, Novakima, Brođancima i Habjanovcima. Za predsjednika 

mjesnog odbora Samatovci jednoglasno je izabran Vlatko Vujnovac, za potpredsjednika Branko 

Tukara, dok su ostali članovi vijeća mjesnog odbora: Kristina Torjanac, Miroslav Matković i Josip 

Šarčević. Jednoglasnom odlukom u Novakima je za predsjednicu izabrana Matea Hrvat, za 

potpredsjednika Mario Klasić  Pored njih novi  članovi vijeća mjesnog odbora još su Jerko Alerić, 

Goran Kurtović i Ivan Vidaković. Za predsjednika mjesnog odbora Brođanci izabran je Miroslav 



Vidaković, za potpredsjednika Nikola Lacković, a članovi vijeća mjesnog obora  su Marina 

Arambašić, Alen Vidaković i Albin Vidaković. U mjestu Habjanovci tijekom naredne četiri godine 

predsjednik mjesnog odbora i dalje će biti Ante  Lovrić, njegov  zamjenik Hrvoje Marjanović, a u 

sastavu  vijeća mjesnog odbora su Tihomir Bošnjak,  Alen Brajković i Dražen Kaluđer. 

Vijeće mjesnog odbora u Bizovac konstituirano je 18. lipnja 2014. godine. Za predsjednika vijeća 

izabran je Milan Kranjčević, a za njegovog zamjenika Davor Blažević.  Ostali članovi vijeća mjesnog 

odbora su Berislav Franjić, Mario Mihalj, Jurica Kordić, Stjepan Sršić i Krešimir Vuković.  

Vijeće mjesnog odbora u Cretu Bizovačkom konstituirano je 19. kolovoza izborom predsjednika 

vijeća Milana Bajsa, i njegovog zamjenika Vladimira Sekalca.  Ostali članovi vijeća mjesnog odbora 

su Josip Jurković, Rudolf Šimić, i Kristina Cesarec. 

 

Lokalna infrastruktura 

Kuća oproštaja na prostoru bizovačkog groblja  izgrađena je prije trideset godina. U to vrijeme 

svod  je izgrađen od betona, a krov je prekriven crijepom. Kroz sve  protekle godine  uređenja su se 

radila samo u unutrašnjosti zgrade, a na krovu tek zamjena opšavnih limova i oluka. Zbog loše 

prvobitne izvedbe samog krova, kao i zbog „zuba vremena“ krovište je na više mjesta uleglo, tako da 

u vrijeme obilnih kiša dolazi do prokišnjavanja. Iz tih razloga na objektu se izvodi temeljita 

rekonstrukcija krovišta i to postavljanjem profiliranog trapeznog lima, snjegobrana i sljemenih kapa 

na čitavoj krovnoj konstrukciji.  

Općina Bizovac zastupana po općinskom načelniku Srećku Vukoviću i i  tvrtka Teo Belišće  potpisali 

su ugovor o izradi projektno-tehničke dokumentacije za javnu rasvjetu niskonaponske elektro mreže 

u Naseljima Brođanci, Habjanovci i Novaki.  Projektna dokumentacija sastojat će se od idejnog, 

glavnog i izvedbenog projekta. Tvrtka Teo Belišće kao izvoditelj projektnih dokumenata obvezala se 

izraditi  dokumentaciju koja će predvidjeti ekološke robe i materijale kako bi se  općina Bizovac 

mogla javiti na natječaj Fonda za energetsku učinkovitost Republike Hrvatske i drugih institucija u 

cilju povrata uloženih sredstava. Podsjećamo da je do danas na području bizovačke općine izgrađena 

nova javna rasvjeta u Samatovcima, glavnoj ulici u Bizovcu duž magistralnu cestu D-2 i novoj ulici 

dr. Franje Tuđmana te da je u suradnji s HEP-om u završnoj fazi izrada projektna dokumentacija 

rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete u ulicama Matije Gupca i Braće Radić u Cretu Bizovačkom. 

Pored navedenog općina će u narednom razdoblju obnavljati javnu rasvjetu na mjestima gdje je ona 

dotrajala i graditi je tamo gdje je uopće nema. 

Za potrebe uređenja Društvenog doma u Habjanovcima smještenog u središtu mjesta Općina Bizovac 

u proteklim je godinama izdvojila  značajna financijska sredstva. Do danas su unutar doma  sanirana 

oštećenja podova, hodnika, stropova i zidova te popravljene elektro, plinske i vodovodne instalacije. 

Pored toga izvedeni su radovi na uređenju  prostorija za aktivnosti djece i mladih, KUD-a i mjesnog 

odbora . Temeljem projekta cjelovitog uređenja u donjoj etaži objekta na ulazima u ugostiteljske 

radnje, prodavaonice i lovačkog ureda  ugrađena je i nova PVC stolarija. Tijekom nadolazećeg 

vremena u planu je uređenje  kompletnog pročelja, sanitarnog čvora i okoliša društvenog doma, 

dvorišta i ulične strane. 

 

Obilježavanje Dana Općine Bizovac 

Dan Općine Bizovac svečano je obilježen sjednicom Općinskog vijeća u hotelu „Termia“ Bizovačkih 

toplica, održanoj u utorak 15. travnja u 19:30 sati, pod predsjedanjem Davora Torjanca. Pozdravne 

riječi okupljenima uputili su načelnici prijateljskih općina Andrijaševci i Sikirevci, gradonačelnik 

grada Belišća dr. Dinko Burić i župan Osječko baranjske županije dr. Vladimir Šišljagić. Nakon 

obraćanja općinskog načelnika Srećka Vukovića prikazan je dvadeset minutni film pod nazivom 

„Ostvarenja Općine Bizovac 2009. – 2013.“. u kojem se govori o povijesti bizovačkog kraja, 

realiziranim projektima u proteklih pet godina i planovima za nadolazeće razdoblje. Ovom prigodom 

općinski načelnik dodijelio je pet posebnih priznanja i to: Milomiru Glavašiću za iznimno vrijedna 

postignuća i osobni doprinos na području razvoja društvenog života lokalne zajednice i djelotvorne 

humanitarne aktivnosti, Lovačkom društvu „Fazan“ Bizovac za iznimno vrijedna postignuća na 



području očuvanju prirodne baštine i razvoju lovstva, Josipu Knjeginiću za ostvarenja na području 

društvenog života posebno istaknut u razvoju nogometa, Rozaliji Poljak za aktivno sudjelovanje za 

posebno uspješna ostvarenja na području humanitarnog djelovanja te Violeti Baban za iznimno 

vrijedna uspješna ostvarenja na području nogometnog sporta. 

 

Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom 

Sukladno zakonom propisanoj obavezi Općina Bizovac i osječki Zavod za prostorno planiranje 

sklopili su ugovor o izradi Plana gospodarenja otpadom na području bizovačke općine. Izrađeni 

dokument sadržavati će analizu , te ocjenu stanja i potreba, podatke o vrstama i količinama 

proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog i odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada, 

podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu 

sanacija neusklađenih odlagališta, odnosno divljih deponija. Pored navedenog Plan će 

obuhvatiti mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja i sprječavanja nastanka otpada 

uključujući edukativne aktivnosti i organiziranje akcija prikupljanja otpada, mjere provedbe 

odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i glomaznog otpada.  Planska 

dokumentacija u jednom će dijelu navoditi organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih 

sredstava potrebnih za provedbu propisanog, kao i rokove i nositelje izvršenja Plana.. 

Općina Bizovac u suradnji s „Eko grupom“ iz Bizovca u skladu sa važećim zakonskim odrednicama 

propisanima „Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničnim uređajima“ izradila 

je edukativni letak prikladnog formata  kojim se građane informira o zbrinjavanju električnog i 

elektronskog otpada. U ekološko-edukativnom tiskanom materijalu tekstualno i slikovno su opisane 

vrste tehničkih uređaja iz električno i elektronične kategorije. Pored toga u trodijelnom letku navedeni 

su kontakt brojevi ovlaštenog sakupljača električnih i elektronskih otpadaka, kao i lokacija 

privremenog skladišta ove vrste otpadnog materijala. Aktivni članovi Eko grupe ovih će dana 

podijeliti letke u svih 1300 domaćinstava bizovačke općine. 

 

Promotivne aktivnosti 

Iz Bizovačkih toplica izravno su emitirani prilozi za popularnu i gledanu TV emisiju „Dobro jutro 

Hrvatska“. Televizijski i radijski novinar Davor Lončarić iz osječkog dopisništva HRT-a u pred 

kamerom je razgovarao sa stečajnim upraviteljem Duškom Zecom, a kratku izjavu za Županijsku 

panoramu dao je i načelnik općine o mogućnostima razvoja, koji će uslijediti nakon završenog ciklusa 

prodaje i dolaska novog vlasnika u Bizovačke toplice. Posebno zanimljivi kadrovi zabilježeni su u 

Nacionalnom restoranu gdje je glavni kuhar Kristijan Juriće prezentirao tradicionalni „bizovački 

doručak“ pripremljen od zdravih i svježih domaćih namirnica. 

 

Protupožarna zaštita 

Zahvaljujući odličnoj suradnji  općine Bizovac s Područnim uredom Državne uprave za  zaštitu i 

spašavanje sa sjedištem u Osijeku danas je  bizovačkom dobrovoljnom vatrogasnom  društvu iz 

centralnog  skladišta DUSZ-a dodijeljena je značajna količina vatrogasne opreme i protupožarnih 

tehničkih sredstava; obuće, radne odjeće kombinezona, kaciga i vatrogasnih cijevi različitih veličina, 

sve u vrijednosti od 70.000,00 kuna.  Odmah po primitku donacije predsjednik DVD-a 

Bizovac   Ivano Mitrić i općinski načelnik  uputili su pismo zahvale ravnatelju  Državne uprave za 

zaštitu i spašavanje, dr. sc. Jadranu Periniću. 

Vatrogasni društveni dom i kino dvorana u Bizovcu izgrađeni su prije više od šezdeset godina. Uslijed 

ukazane potrebe, a na temelju opravdanog zahtjeva Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bizovac u 

proračunu za narednu 2014. godinu općina planira izdvojiti značajna financijska sredstva za projekt 

temeljite rekonstrukcije postojećeg dotrajalog vatrogasnog spremišta i doma, koji ne zadovoljavaju 

trenutne potrebe modernog vatrogastva i protupožarne zaštite. Sukladno projektno-tehničkom 

rješenju izrađenom u bizovačkom projektnom uredu ZD.-projekt u vlasništvu Zdenka Drahotuskog 

unutar objekta  urediti će se sanitarni čvor, skladišne prostorije za opremu, garaža za vatrogasna 

vozila, konferencijska dvorana, garderoba i drugi potrebni sadržaji te ugraditi  vodovodne, elektro i 



plinske instalacije. Pored financijskih sredstava iz proračuna općina je zatražila potporu Osječko-

baranjske županije i Ministarstva obnove, regionalnog razvoja i fondova EU. Uređenjem postojećih 

prostora značajno bi se poboljšali radni uvjeti bizovačkog vatrogasnog društva, a time i protupožarna 

zaštita na našem području uzmemo li u obzir da DVD Bizovac pokriva široko područje i izvan granica 

naselja, veliki broj obiteljskih gospodarstava, domaćinstava, proizvodnih pogona i turističko 

lječilišne objekte  u sklopu OFMIR-a i Bizovačkih toplica. 

 

Potpora župnim zajednicama 

U vrijeme nedjeljnog svečanog misnog slavlja održanog u  bizovačkoj župnoj crkvi  Svetog Mateja, 

apostola i evanđeliste  kojeg je uz domaćeg župnika Zorana Ćosića i Ivana Markovića župnika iz 

Brođanaca predvodio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić blagoslovljen je u potpunosti 

obnovljeni bizovački župni stan. Financijska sredstva za obavljene građevinske radove osigurali su 

Đakovačko-osječka nadbiskupija, mještani Bizovca, općina Bizovac i donatori iz njemačkog grada 

Kelna. Pored velikog broja vjernika ovaj za bizovačku župnu zajednicu važan događaj svojom 

nazočnošću uveličali su svećenici valpovačkog dekanata, Srećko Vuković načelnik općine Bizovac, 

izvođači radova i članovi pastoralnog i ekonomskog vijeća bizovačke župe. 

 

Izrada energetskih cerifikata 

Na području općine Bizovac proveden je energetski pregled dvanaest zgrada u općinskom vlasništvu 

za koje će se izraditi energetski certifikati u skladu s važećim pravilnicima i zakonskim 

propisima.  Nakon uvida u izrađene  certifikate koje izrađuje stručni i educirani ovlaštenik 

Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja općina će  utvrditi koje  radnje i zahvate  je potrebno 

poduzeti kako bi se smanjila potrošnja energenata za grijanje, hlađenje i ventilaciju u svakom 

pojedinom društvenom objektu. Na  osnovu ishoda objavljenog javnog natječaja Fond za zaštitu 

okoliša i energetsku učinkovitost općini Bizovac sufinancirati će   40% opravdanih troškova izrade 

certifikata. 

 

Suradnja s Osječko baranjskom županijom 

Zahvaljujući potpori županije izgrađena je lokalna cesta Cret-Habjanovci u dužini od 3300 metara 

ukupne približne vrijednosti 6,5 milijuna kuna. Pored toga u naselju Brođanci obnovljene 

su  devastirane prostorije bivšeg učiteljskog stana, sada namijenjenog boravku djece u vrijeme 

održavanja predškolske nastave. Županija je pružila financijsku pomoć prilikom izgradnje 

komunalne infrastrukture kulturnim i sportskim udrugama, vatrogasnim društvima, vjerskim 

zajednicama, izgradila je dječja igrališta, pomagala obnovu društvenih objekata, tradicionalne 

manifestacije poput Olimpijade starih športova. Značajna sredstva uložena su u školstvo i zdravstvenu 

zaštitu. Pomoglo se socijalno ugroženim stanovnicima od kojih 140 ostvaruje  pravo na dobivanje 

novčane pomoći za kupovinu ogrijeva. 

 

Deratizacija 

Sukladno zaonskoj obvezi Općina Bizovac izvršila je deratizaciju na području općine Bizovac, koju 

su izveli djelatnici tvrtke „Sanitacija“, u terminu od 17. do 25. veljače i to prema ovom rasporedu: 

17.veljače u naseljima Samatovci, Cerovac, Selci, 18. veljače Brođanci i Habjanovci, 19. veljače 

Novaki, Cret i Bizovac, 20. i 21. veljače Bizovac, 24. i 25. veljače preostali dio Bizovca i obilazak 

domaćinstava u kojima su vlasnici bili odsutni za vrijeme tretiranja. 

 

Predškolski odgoj 

Na području Općine Bizovac proveden je program predškolske nastave  za djecu koja su školski 

obveznici  u pedagoškoj 2014./2015. godini, a koji do sada nisu polazili vrtić. Kraći pedagoški 

program trajao je 250 sati, a održao  se u dječjem vrtiću u Bizovcu i osnovnoj školi u Brođancima. 

Roditeljski sastanci u ovim mjestima održani su 30. siječnja i to u Brođancima s početkom u 12,15 



sati te u Bizovcu od 17 sati. Općina Bizovac kao i prethodnih godina sufinancirati će dio troškova 

održavanja predškolske nastave. 

 

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata 

Na temelju Odluke Vlade RH od 18. prosinca protekle godine i već potpisanih ugovora s tvrtkom 

„Panturist“ iz Osijeka i Hrvatskim željeznicama Općina Bizovac i dalje je subvencionirala dio 

cijene  mjesečne autobusne i željezničke  karte za više od 200 učenika srednjih škola i redovnih 

studenata s područja bizovačke općine koji se školuju u Osijeku i Valpovu. Kao i prethodnih nekoliko 

godina financijska sredstva za ovu namjenu osigurana su u općinskom proračunu. Na ovaj način 

srednjoškolcima je omogućen besplatan prijevoz, dok redovni studenti plaćaju mjesečnu kartu po 

povoljnijoj cijeni. 

 

 

U Bizovcu, 15. rujna 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

vijeće Općine Bizovac na 11. sjednici održanoj  29. rujna 2014. 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 2014. godine 

 

 

I. 

 Općinsko vijeće Općine Bizovac prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 

Bizovac za razdoblje  I-VI mjesec 2014. godine. 

 

 

II. 

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

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

 

KLASA: 022-05/14-01/5  

URBROJ: 2185/03-14-2  

Predsjednik Općinskoga vijeća 

Bizovac, 29. rujna 2014.        Davor Torjanac, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 
 


