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I Z V J E Š Ć E 

o radu i aktivnostima općinskog načelnika  

u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. 

 

 

Poljoprivreda 

U cilju trajnog poticanja razvoja poljoprivrede i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te 

unapređenja poljoprivredne proizvodnje nastavilo se poticati nekoliko programa. Namjenska 

proračunska financijska sredstva izdvojena su  za sufinanciranje stočarsko selekcijske službe, obranu 

od tuče, analizu tla, nabavku voćnih sadnica i osiguranje usjeva.  Pored spomenutog u 2014. godini 

u općini Bizovac sanirana su oštećenja na poljskim putovima, prijelazi preko poljskih kanala i uređene 

otresnice na nekoliko lokacija. 

 

Održavanje i uređenje javnih prostora i objekata 

Nastavljena je  obnova  kurija Normann-Prandau najvrjednijeg kulturno-povijesnog spomenika 

graditeljske baštine u kojem je danas smještena općinska uprava.  

Zbog dotrajalosti i oštećenja izvršeni su temeljiti popravci na kućama oproštaja u Bizovcu i Cretu 

Bizovačkom, a sva groblja u općinskim naseljima primjereno su se uređivala i održavala.  

U središnjem dijelu samatovačkog groblja u znak sjećanja na sve hrvatske žrtve, domoljube i 

branitelje na inicijativu Mjesnog odbora i velikog broja mještana tog naselja podignut je  Spomen-

križ. Podizanje spomenika sufinancirala je OBŽ. 

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.  

U središtu Brođanaca u izvršena je rekonstrukcija nogostupa i javne površine ispred društvenog doma 

u kojem se u prizemlju nalaze ugostiteljski  poslovni prostor i prodavaonica mješovite robe, a na katu 

je smještena društvena prostorija brođanačke udruge mladih i KUD-a.  

 

Ulaganje u komunalnu infrastrukturu 

Ugovorena je   izrada projektno-tehničke dokumentacije za javnu rasvjetu niskonaponske elektro 

mreže u Naseljima Brođanci, Habjanovci i Novaki.  Izvoditelji projektnih dokumenata izraditi  će 

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.  

Vodili smo brigu o održavanju javne rasvjete, zelenih javnih površina, nogostupa, prometne 

signalizacije, poljskih putova i ostale objekte komunalne infrastrukture u javnoj uporabi.  

Pripremljeni su projekti rekonstrukcije bizovačkog vatrogasnog doma i spremišta te izgradnje 

asfaltnog rukometnog igrališta u Novakima. 

 

Gradnja natkrivene pozornice 

Uspješno je završena izgradnja prve faze natkrivene pozornice  kod bizovačke osnovne 

škole.  Višenamjenska pozornica veličine stotinu i dvadeset četvornih metara služiti će potrebama 

lokalnih udruga, organiziranja školskih priredbi, općinskih programa, koncerata humanitarnog 

karaktera, folklornih festivala, gospodarskih i kulturno zabavnih manifestacija poput Bizovačkih 

ljetnih večeri te drugih događanja različitih sadržaja. Tijekom 2015. godine u planu je uređenje 

okoliša pozornice, postavljanja krovne konstrukcija i priključenje električne energije. 



 

Gospodarenje otpadom 

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

pripremaju Plan 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.  

Zahvaljujući potpori Fonda za zaštitu okoliša Općina Bizovac nabavila je kontejnera za pet ambalažu, 

papir,  staklo,  tekstil i  bio otpad.  

U svrhu odvojenog prikupljanja otpada na  području Općine Bizovac na osam lokacija postavljeni su 

spremnici za odvojeno prikupljanje otpada ( papir, staklo, pet ambalažu, metal i bio otpad).Kućni 

komunalni otpad može se odlagati u spremnike postavljene u Bizovcu na četiri mjesta: kod 

vatrogasnog spremišta, bivšeg pogona MIO Standard i u Kolodvorskoj ulici nasuprot ugostiteljskog 

objekta „Slavonija“ te kod dječjeg igrališta u ulici Ante Starčevića. U Brođancima  kontejneri za 

razvrstavanje otpada  postavljeni su u središtu mjesta, u Cretu kod željezničke stanice, u 

Habjanovcima u dvorištu društvenog doma, u Samatovcima u dvorištu osnovne škole, u Novakima 

ispred društvenog doma. 

 

Izrađeni energetski certifikati  

Na području općine Bizovac proveden je energetski pregled dvanaest zgrada unutar kojih je dvadeset 

prostora u općinskom vlasništvu za koje su izrađeni 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. 

  

Suradnja sa Osječko-baranjskom županijom 

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 

i Bizovačkih ljetnih večeri. 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. Zahvaljujući potpori županije i Županijske uprave za ceste izgrađena je lokalna 

prometnica Cret-Habjanovci u dužini od 3300 metara čija ukupna vrijednost premašuje 6,5 milijuna 

kuna. U Bizovcu  je izvršena  sanacija i uređenje asfaltnog rukometnog igrališta kod Osnovne škole 

dr. Bratoljuba Klaića, izgrađenog krajem devedesetih godina prošlog stoljeća. Pored toga u naselju 

Brođanci obnovljene su  devastirane prostorije bivšeg učiteljskog stana, sada namijenjenog boravku 

djece u vrijeme održavanja predškolske nastave.  

 

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 to na način predaje „iz ruke u ruku. 

 

Socijalni programi 

Znajući za poteškoće velikog broja naših sumještana uzrokovane nezaposlenošću i ekonomskom 

krizom iskazujemo posebnu socijalnu osjetljivost, na način da nastojimo pomagati u različitim 

oblicima. Učenicima osnovne škole čije su obitelji ugrožene teškom ekonomskom krizom 

podmirujemo obvezu plaćanja toplih obroka. Općina Bizovac iskoristila je nastavak provedbe 

nacionalnog programa poticajnog zapošljavanja u sklopu  javnih radova. Na taj način  zaposlilo se 



sedam dugotrajno nezaposlenih osoba s invaliditetom. Na temelju potpisanih ugovora s tvrtkom 

„Panturist“ iz Osijeka i Hrvatskim željeznicama Općina Bizovac subvencionirala je 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. Na temelju prethodno raspisanog javnog natječaja za dodjelu stipendija 

Povjerenstvo Općine Bizovac za provođenje natječajnog postupka utvrdilo je rang listu prijavljenih 

kandidata koji ispunjavaju natječajne uvjete. Stipendije Općine Bizovac u novoj školskoj i 

akademskoj godini 2014./2015. primati će studenti u iznosu od 500,00 kuna i učenici srednjih škola 

po 400,00 kuna, mjesečno. Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu financirani su 

troškovi stanovanja, pomoć prilikom kupovine ogrijeva, a rodiljama je pružena jednokratna pomoć u 

iznosu od 2.000,00 kuna za novorođeno dijete. 

 

Za izgradnju javne rasvjete u ZMG Sajmište u Bizovcu Ministarstvo gospodarstva odobrilo 

bespovratnu financijsku potporu 

Na temelju raspisanog javnog poziva za razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture u 

poduzetničkim i gospodarskim zonama, Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske dodijelilo je 

Općini Bizovac poticajna, namjenska i bespovratna sredstva u iznosu od 265.507,00 

kuna.  Bespovratnim sredstvima Općina Bizovac izgraditi će javnu rasvjetu u Zoni malog 

gospodarstva „Sajmište“ u Bizovcu. Krajem proteklog tjedna u Ministarstvu gospodarstva  ugovore 

o dodjeli bespovratnih sredstava  potpisali su načelnik Općine Bizovac Srećko Vuković i Ministar 

gospodarstva Ivan Vrdoljak. 

 

Javna rasprava o izradi programa gospodarenja šumama 

U Općini Bizovac održana je javna rasprava o izradi programa gospodarenja za šume šumo-

posjednika u gospodarskoj jedinici Valpovačke šume. Gospodarska jedinica Valpovačke šume 

obuhvaća i šumske površine u privatnom posjedu u Općini Bizovac, odnosno na području 

katastarskih općina: Bizovac, Brođanci, Habjanovci i Petrijevci-dio. Tijekom javne rasprave šumo-

posjednici će biti upoznati s osnovnim odredbama Zakona o šumama vezanima uz gospodarenje 

šumama šumo-posjednika. Posjednici katastarskih čestica koje se u evidenciji načina uporabe ne 

vode kao šuma, a na kojima je prilikom terenskog obilaska ustanovljena šuma  moći će se pismeno 

izjasniti žele li  predmetnu česticu imati uvrštenu u program gospodarenja ili će istu privesti 

namjeni kako je to evidentirano u katastru. 

 

Izrada energetskih certifikata 

U skladu sa važećim zakonskim obvezama Općina Bizovac u suradnji sa stručnim i educiranim 

ovlaštenikom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, nakon  energetskog pregleda izradila 

je energetske certifikate za dvadeset prostora unutar zgrada u općinskom vlasništvu. Cilj 

energetskih pregleda je ocjena postojećeg stanja građevine i instaliranih energetskih tehničkih 

sustava te prijedloga mjera za uspostavljanje energetskog sustava građevine prema današnjim 

hrvatskim propisima. Na temelju izrađenih certifikata utvrđeno je  koje  radnje i zahvate  je 

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

svakom pojedinom društvenom objektu. Izradu Izvješća o provedenom energetskom pregledu Fond 

za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost općini Bizovac sufinancirati će   40% opravdanih 

troškova izrade certifikata. 

 

Pripreme za izradu razvojne strategije 

Na temelju odluke općinskog Odbora za gospodarstvo i EU fondove,  Općina Bizovac planira 

izraditi  razvojnu strategiju za razdoblje od 2014.do 2020. godine.  Slijedom toga  pozivaju se 

mještani, a posebno poduzetnici, udruge, vlasnici Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i druge 



institucije te organizacije da se uključe u definiranje strateških projekata i predlože svoje ideje i 

projekte te na taj način pridonesu sveobuhvatnosti „Strategije razvoja  Općine Bizovac 2014. - 

2020.“  

 

Sanacija asfaltnog rukometnog igrališta u Bizovcu 

U Bizovcu  je obavljena  sanacija asfaltnog rukometnog igrališta kod Osnovne škole dr. Bratoljuba 

Klaića izgrađenog krajem devedesetih godina prošlog stoljeća. Od tog vremena do danas  na asfaltu 

su nastala znatna oštećenja.  Iz tih razloga općina Bizovac u suradnji s osječkom tvrtkom „Rencon“ 

izradila je „projekt sanacije asfaltnog terena“, u kojem je  obuhvaćena rekonstrukciju završnog 

sloja  na asfaltu sportskog terena, izvedbu betonskih rubnjaka te iscrtavanje linija i oznaka te 

postavljanje zaštitne ograde. 

 

Program osposobljavanja postrojbi civilne zaštite opće namjene 

Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek ove je subote na prostoru Zonskog skladišta Državne 

uprave za zaštitu ni spašavanje smještenog u pogonu   bivše bizovačke ciglane  proveo  prvi ciklus 

„Programa osposobljavanja postrojbi civilne zaštite opće namjene“ koje su osnovale jedinice 

lokalne samouprave. Jednodnevna obuka u trajanju od četiri sata održana je s prvom grupom 

pripadnika civilne zaštite opće namjene općina i gradova: Belišća, Našica, Valpova, Bizovca, Donje 

Motičine, Feričanaca, Petrijevaca i Podgorača. U narednom razdoblju na istoj lokaciji u Bizovcu će 

se provesti osposobljavanje pripadnika svih postrojbi civilne zaštite opće namjene s područja 

Osječko-baranjske županije: 7 gradskih i 35 općinskih postrojbi. Pripadnici postrojbi civilne zaštite 

opće namjene osposobljavaju se za provođenje mjera zaštite i spašavanja i mjera civilne zaštite: 

upoznavanje sa sustavom civilne zaštite, mjere zaštite od poplava, mjere spašavanja iz ruševina, 

evakuacija i zbrinjavanje, podizanje šatorskog naselja. U sklopu provedbe Programa 

osposobljavanja sudjelovali su predavači Državne intervencijske postrojbe, Civilne zaštite, 

Hrvatskih voda, Društva Crvenog križa Osječko–baranjske županije te Javne vatrogasne postrojbe 

iz Osijeka.  

Tijekom trajanja obuke, a prilikom razgovora s predstavnicima spomenutih institucija općinski 

načelnik Srećko Vuković izrazio je zadovoljstvo što se obučavanja postrojbi civilne zaštite održava 

u Bizovcu na lokaciji koja zbog prometnog i geografskog položaja sa svojim tehničkim i prirodnim 

karakteristikama zadovoljava potrebe uvjete provođenja programa osposobljavanja ne samo civilne 

zaštite već i drugih interventnih postrojbi u službi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u 

slučaju svih oblika prirodnih i drugih nepogoda, dodavši da će i Općina Bizovac kao i do sada 

pružati punu potporu svim nastojanjima da se u dijelu nekadašnjeg ciglarskog pogona osposobi i 

uredi moderni Regionalni centar Državne uprave za zaštitu i spašavanje. 

 

Izrađena projektno tehnička dokumentacija rekonstrukcije vatrogasnog doma i spremišta 

Na temelju inicijative Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bizovac  završena je izrada projektno-

tehničke dokumentacije temeljite rekonstrukcije i dogradnje postojećeg vatrogasnog spremišta i doma 

izgrađenog u Bizovcu četrdesetih godina prošlog stoljeća. Sukladno projektnom rješenju unutar 

vatrogasnog objekta obnoviti će se vodovodne, elektro i plinske instalacije izgradit će  se uredske 

prostorije, sanitarni čvor i skladišta, dogradit će se garaže za vatrogasna vozila, spremišta za opremu 

i uređaje te urediti drugi potrebni sadržaji. Uređenjem postojećeg prostora i dogradnja novih prostora 

značajno će se poboljšali radni i materijalni uvjeti bizovačkog vatrogasnog društva, a time ujedno i 

protupožarna zaštita na širem bizovačkom području. Dio novca za realizaciju ovog projekta izdvojiti 

će Općina Bizovac, a za preostali dio troškova zatražit će se potpora iz raspoloživih fondova EU, 

Osječko-baranjske županije i resornih ministarstava RH. 

 

Održane 11. Bizovačke ljetne večeri 

Cjelovečernjim koncertom tamburaškog sastava Zlatni vez u nedjelju 20. srpnja završene su 11. 

Bizovačke ljetne večeri, tradicionalna zabavna i sportska manifestacija održana u organizaciji i pod 



pokroviteljstvom Općine Bizovac uz potporu Osječko-baranjske županije. U okviru programskih 

događanja brojni posjetitelji  svaku večer imali su prigodu uživati uz odlične izvedbe popularnih 

tamburaških sastava: Melem, Sedam osmina, Zlatni vez, Panonia i Lege. Na sportskim terenima 

osnovne škole ljubitelji nogometa pratili su malonogometne utakmice između  bizovačkih ulica, a u 

osnovnoj školi postavljena je izložba starih fotografija, sačuvanih iz razdoblja Prvog svjetskog rata. 

Dva dana bila su posvećena pčelarskoj manifestaciji pod nazivom „Dani meda u Valpovštini“, a na 

nekoliko štandova  bili su izloženi suveniri, rukotvorine i ekološki proizvodi. Prilikom organiziranja 

ovogodišnjih ljetnih večeri  znatnu pomoć pružile su Bizovačke toplice i Osječka pivovara te lokalne 

udruge: Ogranak matice hrvatske, NK BSK-Termia, Eko grupa, Udruga mladih „Središte“, 

Dobrovoljno vatrogasno društvo i Ženski odbojkaški klub. Po prvi puta ove je godine, kao uvodni 

događaj dan prije službenog otvaranja organizirana „Bizovačka fišijada“ za koju je vladao veliki 

interes što dokazuje i 69 prijavljenih natjecatelja. Malonogometni kup bizovačkih ulica, koji se u 

Bizovcu igra već više od 40 godina, ovaj puta osvojila je momčad Kamenice-Venecija, drugo mjesto 

pripalo je ulici Ante Starčevića, a treća je ekipa ulice Kardinala Alojzija Stepinca, odnosno „Repana“. 

Za najboljeg igrača turnirskog nadmetanja proglašen je David Uremović, najbolji strijelac je Domagoj 

Salapić, a zasluženo najbolji golman je Filip Teskera. Vrijedne nagrade sportašima uručili su 

Vladimir Šišljagić župan Osječko-baranjske županije i Srećko Vuković načelnik općine Bizovac. 

Između polufinalnog i finalnog susreta nogometnih ekipa na rukometnom terenu revijalnu utakmicu 

odigrali su stari bizovački rukometaši i nekadašnje aktivne rukometašice.   Uz sva zanimljiva 

događanja  primjerena je bila i ugostiteljska ponuda. U obilnim količinama nudilo se točeno hladno 

pivo, sokovi, a za gurmane na jelovniku su se našli različiti kulinarski specijaliteti po pristupačnim 

cijenama. Prema neslužbenim procjenama ovogodišnju na visokoj razini organiziranu priredbu, 

tijekom pet dana trajanja posjetilo je više od 10 000 gostiju s područja Bizovačkog kraja i šire regije. 

Medijsku potporu svim sadržajima ljetnih večeri dali su: Šokački portal, Valpovo-online, Valpovštine 

info te Hrvatski radio Valpovština, Glas Slavonije, Tjednik Valpovština, Televizija Slavonije i 

Baranje, Radio Osijek i Narodni radio. 

 

U Bizovcu, 1. ožujka 2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (Službeni glasnik Općine Bizovac br. 3/09.), Općinsko vijeće 
Općine Bizovac na 8. sjednici održanoj  9. travnja 2015. 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 2014. godine 
 
 
 

I. 
 Općinsko vijeće Općine Bizovac prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za 
razdoblje  VII-XII mjesec 2014. godine. 
 

 
II. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA: 022-05/15-01/1  
URBROJ: 2185/03-15-2 

Predsjednik Općinskoga vijeća 
Bizovac, 9. travnja 2015.        Davor Torjanac, v.r. 

---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


