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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 2015. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Srećko Vuković

Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Bizovac
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.
Obnova Kurije Normann, kulturno povjesnog spomenika graditeljske baštine
Na temelju ranije izrađene projektno-tehničke i investicijske dokumentacije nastavljena je obnove
kurije Normann-Prandau-Ehrenfels, najvrijednijeg kulturno povijesnog spomenika graditeljske
baštine na širem bizovačkom području. Naime, Općine Bizovac i tvrtka „Doln“ koja posjeduje sve
potrebne licence Ministarstva kulture za zaštitu spomenika kulturne baštine potpisali su Ugovor o
izvođenju radova na obnovi južnog i zapadnog pročelja tog zaštićenog objekta izgrađenog oko
1830. godine u središtu Bizovca u kojem je u jednom dijelu prostora smještena općinska uprava, a u
drugim slobodnim prostorijama planiraju se smjestiti različiti kulturni i društveni sadržaji
namijenjeni u turističke svrhe i za potrebe lokalnog stanovništva.
Uređenje javnih zelenih površina
U sklopu projekta „Zasadimo cvijet za ljepši svijet“, a u nastojanju da se primjereno urede sva
središta svih općinskih naselja na području Općine Bizovac djelatnici komunalnog pogona i
zaposleni u okviru programa javnih radova obavili su sadnju sezonskog cvijeća. Za te potrebe
zasađeno je više od 1400 sadnica različitih vrsta ukrasnih biljaka. U suradnji sa poznatom
cvjećarskom tvrtkom i rasadnikom „Orhideja“ iz Valpova u vlasništvu obitelji Fuderer posebno
lijepo uređen je prostor ispred bizovačke kurije Normann, sjedišta općinske uprave. Tijekom ljeta
nastavili smo s uređenjem zapuštenih zelenih javnih površina i društvenih objekata u općinskom
vlasništvu širom Općine Bizovac.
Lokalna infrastruktura
Na temelju prethodno raspisanog javnog natječaja Općina Bizovac i osječka tvrtka „Parangal“
potpisali su Ugovor o Izradi projektno-tehničke dokumentacije i izgradnji javne rasvjete u Zoni
malog gospodarstva „Sajmište“ u Bizovcu. U ime općine Bizovac Ugovor je potpisao općinski
načelnik Srećko Vuković, a u ime tvrtke „Parangal“ potpisao je direktor Zvonko Banjan. Naime,
koncem prošle godine za ovu namjenu Ministarstvo gospodarstva dodjelilo je Općini Bizovac
bespovratna sredstva u iznosu od 265.507,00 kuna što će u većem dijelu i pokriti planiranu
investiciju.Krajem mjeseca rujna očekuje se dobivanje potvrde glavnog projekta.
Analiza vode u Bizovačkom bajeru
Bizovački bajer omiljeno je izletište, kupalište i ribičko jezero, koje tijekom sezone ribolova i u
ljetnim mjesecima posjećuje veliki broj kupača , izletnika i ribiča s područja Općine Bizovac, ali i
drugih krajeva slavonsko-baranjske regije. Iz tih razloga Općina Bizovac i Zavod za zdravstvo
Osječko-baranjske županije sklopili su Ugovor o provođenju monitoringa Bizovačkog bajera, koji
će se obavljati svakih četrnaest dana, od mjeseca svibnja do rujna 2015. godine. Na temelju uzetih
uzoraka vode s više lokacija bajera te kemijsko-fizikalne analize utvrdit će se njena zdravstvena
ispravnost. Svaka dobivena analiza vode iz bajera bila je javno objavljena .Prema standardima za
ocjenu za oba propisana makrobiološka pokazatelja propisana Uredbom o kakvoći vode nakon
svakog ispitivanja uzorak vode ocijenjen je ocjenom „izvrstan“.
Javni radovi
Putem nacionalnog programa poticajnog zapošljavanja od početka mjeseca svibnja Općina Bizovac
zaposlila je 27 osoba, koje se već duže vrijeme kao nezaposleni vode u evidenciji valpovačkog
Zavoda za zapošljavanje. Osnovni cilj ovakvog oblika zapošljavanja je poboljšanje socijalnog i
ekonomskog položaja nezaposlenih osoba. Svi zaposleni u sklopu javnih radova zajedno sa
djelatnicima komunalnog pogona uređuju
javne zelene i zapuštene površine u općinskim
naseljima, pomažu starijim i bolesnim sumještanima, sudjeluju u aktivnostima prilikom

organiziranja kulturno-sportskih manifestacija te drugih društvanih događanja, a sve na dobrobit
lokalnog stanovništva i šire lokalne zajednice.
Završena izgradnja višenamjenske pozornice
Izgradnja moderne višenamjenske pozornice u Bizovcu kod osnovne škole završena je krajem lipnja
ove godine Prvih dana mjeseca svibnja postavljeno je krovište, a kasnije je uređen okoliš i instaliran
priključak električne energije, kako bi sve bilo spremno za tradicionalnu višednevnu manifestaciju
Bizovačke ljetne večeri te druga kulturno zabavna događanja.
Strategija razvoja 2015.-2020.
Općina Bizovac i osječka agencija „Modra nit“ d.o.o. koju je zastupao direktor Ante Vekić
potpisali su Ugovor o izradi Strategije razvoja Općine Bizovac za razdoblje 2015.-2020. Osnovni
ciljevi izrade ovog važnog dokumenta su stvaranja preduvjeta za održivi razvoj i unapređenje
prostora, razvoj konkurentnog gospodarstva, ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje ljudskih
potreba građana putem strukturnih i ostalih fondova Europske unije.
Obilježavanje Dana Općine Bizovac
Prigodom ovogodišnjeg obilježavanja Dana općine Bizovac pripremljeno je niz kulturno zabavnih
programa, sportskih i kulturnih događanja. U bizovačkoj osnovnoj školi dr. Bratoljuba Klaića pod
okriljem ogranka Matice hrvatske održana je se promocija knjige pjesama mladog bizovačkog
pjesnika Ivana Erića.
U petak, 10. travnja Televizija Slavonije i Baranje uživo je iz Bizovačkih toplica prenosila zabavnu
večer, istoimene tv emisije „Ošini po tamburi“ u kojoj su se predstavili popularni tamburaški sastavi
Fijaker, Čuvari noći, Sedam Osmina, Panonia, Garavuše i KUD „Bizovac“. Svečana sjednica
općinskog Vijeća održana je u četvrtak, 16. travnja u hotelu „Termia“ Bizovačkih toplica s
početkom u 19 sati.U nedjelju 19. travnja Ženski odbojkaški klub „Bizovac“ u bizovačkoj sportskoj
dvorani organizirao je turnir u odbojci, a 25. travnja Lovačko društvo „Fazan“ proslavilo je 70.
godišnjicu rada i postojanja. Istoga dana 25. travnja u osnovnoj školi Bratoljuba Klaića natjecatli su
se najbolji mladi šahisti, a STK Bizovac organizirao je tradicionalni stolnoteniski turnir.
U Bizovačkim toplicama održana je svečana sjednica Općinskog vijeća povodom Dana općine 17.
travnja. Sve sudionike svečanosti, među kojima su bili i župan Vladimir Šišljagić, saborski
zastupnik Josip Salapić, gradonačelnik Belišća Dinko Burić, zamjenica gradonačelnika Valpova
Pavica Majdenić, vijećnici Županijske skupštine te predstavnici susjednih i prijateljskih općina,
predstavnici, gospodarskog i javnog života Općine Bizovac i susjednih gradova, pozdravio je
predsjednik Općinskog vijeća Davor Torjanac. Nakon izvedbe himne s nekoliko plesova i pjesama
u najljepšim nošnjama nastupili su članovi plesnog ansambla i tamburaški sastav KUD-a Bizovac.
Načelnik Općine Bizovac, Srečko Vuković nakon što je pozdravio goste na svečanoj je sjednici
podnio izvješće o radu i postignutim rezultatima u protekloj godini. Zahvalio se svima koji su
doprinijeli uspješnom razvoju Općine, a osobito županu Vladimiru Šišljagiću i njegovim
suradnicima te nadležnim ministarstvima s kojima je ostvarena izvanredna suradnja.
Na svečanoj sjednici općinskog Vijeća nagrada Općine Bizovac dodijeljena je Marinu Jankoviću za
izuzetna postignuća i dugogodišnji svekoliki doprinos u razvoju i promicanju „Olimpijade starih
športova Brođanci“, očuvanju hrvatske tradicijske baštine, narodnih običaja i kulture. Posebne
zahvalnice za rad i postignuća uručene su: Zvonimiru Vukoviću za dugogodišnje aktivno osebujno
umjetničko djelovanje te svekoliki stvaralački doprinos na očuvanju folklorne i tradicijske
kulturne baštine Bizovačkog kraja, Dragi Šarcu za dugogodišnje aktivno djelovanje u nogometnom
klubu „Hajdin“ te svekoliki doprinos u razvoju i unapređenju nogometa na području šire lokalne
zajednice, Slavku Marjanoviću za dugogodišnji aktivni rad u vatrogasnoj organizaciji te svekoliki
doprinos u razvoju i unapređenju protupožarne zaštite na području Općine Bizovac i Eko grupi
Bizovac za aktivno dugogodišnje djelovanje u cilju zaštite i uređenja životnog okoliša te uspješno
provedenim humanitarnim, sportskim i kulturnim aktivnostima na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Vatrogastvo i protupožarna zaštita- rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma i spremišta
Završeni su radovi u sklopu I faze rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog doma i spremišta. U
objektu će se izgraditi nove uredske prostorije, konferencijska dvorana, 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 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 predviđen je u proračunu Općina
Bizovac, a za preostala potrebna financijska sredstva tražit će se iz fondova EU, Osječko-baranjske
županije i resornih ministarstava RH.
Javna tribina za poduzetnike
Općina Bizovac u suradnji s tvrtkom MD Consulting j.d.o.o. organizirala je javnu tribinu pod
nazivom „Poduzetnički impuls 2015 i mogućnosti povlačenja bespovratnih sredstava za
prerađivačke, uslužne i turističke djelatnosti.“ Tribina se održala dana 31.03.2015. s u Vijećnici
Općine Bizovac. Općina Bizovac pozvala je sve zainteresirane da se odazovu i prikupe informacije
koje će im pomoći u povlačenju bespovratnih sredstava u budućem razdoblju.
Pripreme za izgradnju asfaltnog rukomet
Općina Bizovac u proteklim godinama u suradnji s Osječko-baranjskom županijom izgradila je
asfaltna rukometn a igrališta u Bizovcu, Brođancima, Cretu, Habjanovcima i Samatovcima.
Početkom lipnja, Općina Bizovac u suradnji sa ovlaštenom i stručnom tvrtkom izradila projektnotehničke dokumentacije za izgradnju rekreacijskog asfaltnog rukometnog igrališta u Novakima
Bizovačkim, koje bi se u tom naselju trebalo graditi na slobodnoj općinskoj parceli smještenoj
između društvenog doma i nogometnog terena. Kako bi se ovaj projekt realizirao u nadolazećem
vremenu, nakon ishođenja građevinske dozvole Općina Bizovac zatražila je potporu Osječkobaranjske županije.
Energetska obnova škole dr. Bratoljuba Klaića
Između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Osnovne škole Bratoljuba Klaića
potpisan je Ugovor o zajedničkom financiranju projekta „Energetska obnova zgrade OŠ Bratoljuba
Klaića“ Za tu svrhu, Osječko-baranjska županija osigurala je iznos od 40 % ukupne investicije kroz
svoj proračun. Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, donio je Odluku o
sufinanciranju projekta u iznosu od 1.400.000,00 kn. Ovim projektom svi predviđeni radovi imaju
osnovni cilj, a to je smanjenje potrebne topline za grijanje, a samim time i financijsku uštedu, te
smanjenje emisije CO2 koje bi trebalo iznositi 76%. Uz odobrena sredstva Fonda u projekt se ulaže
i 997.119,04 kn vlastitih sredstava Osječko-baranjske županije. U sklopu projekta obuhvaćena je
izvedba fasade sa termoizolacijom od kamene vune debljine sanacija ravnog krova i tavana škole
izvedbom novih slojeva termoizolacije i hidroizolacije, zamjena postojećih radijatora , toplinska
izolacija, uz ugradnju termoventila, poboljšanje energetskih svojstava građevine izmjenom
postojeće stolarije i bravarije, novom, energetski učinkovitijom PVC stolarijom i aluminijskom
bravarijom te zamjena ugrađenih dotrajalih rasvjetnih tijela s energetski učinkovitijim rasvjetnim
tijelima. Rok za završetak projekta „Energetska obnova zgrade OŠ Bratoljuba Klaića“ je 31. rujan
2015. godine.
Edukacija voćara
U organizaciji tvrtke AGROSAD GERMANY gosp. Safta Bračković i VOĆARSKE ZADRUGE
JABUKA iz Bizovca, 25.02.2015. u prepunoj Općinskoj vijećnici općine Bizovac, održana je
radionica za voćare, na temu prorjeđivanja cvijeta i ploda jabuke te folijarne gnojidbe voća.
Predavanje je održao Hennrie Kurver iz Nizozemske poznati svjetski stručnjak za folijarnu gnojidbu
i uzgoj jabuke i kruške u suvremenim nasadima. Gospodin Safet Bračković iznio je niz korisnih i

praktičnih podataka o prorjeđivanju plodova jabuke tako da će i naši voćari imati veliku korist i
svakako će već i ove godine biti u mogućnosti i praktično isprobati niz tehnoloških mjera koje
imaju za cilj podići kvalitetu jabuka i samim time podići konkurentnost naših voćara.
Gospodin Hennrie Kurver, priznati stručnjak iz područja ishrane bilja, iznio je također niz, za naše
voćare novih saznanja, iz područja termina primjene, i ukupnih količina primijenjenih hranjiva kod
osnovne gnojidbe, fertirigacije i folijarne gnojidbe, tako da možemo reći da je iznio jedan potpuno
novi koncept načina gnojidbe, za koji se nadamo da bi u praktičnoj primjeni mogao dodatno
unaprijediti proizvodnju jabuka i krušaka na našim plantažama. Izražavamo i ovim putem
zahvalnost gospodinu Saftu Bračković i njegovom stručnom timu, na zaista sadržajnim i praktično
vrijednim predavanjima, za koje se nadamo da će postati tradicionalni, jer samo redovito praćenje i
uvođenje novih tehnologija i znanja, mogu našim voćarima garantirati uspjeh u proizvodnji i
opstanak na danas nemilosrdnom tržištu voća.
Uređenje objekata u općinskom vlasništvu
Društveni dom u Cretu
Nakon što je u proteklom vremenu Općina Bizovac uložila značajna financijska sredstva u saniranje
javnih objekata u svojem vlasništvu, nastavljaju se radovi na uređenju prostora društvenog doma u
Cretu, koji nje donedavno bio u vrlo zapuštenom stanju. Iz tih razloga a shodno proračunskim
mogućnostima uređeno je dvorište doma, ugrađena odvodnja, za potreba otvaranja pekarnice vrlo
lijepo je obnovljen i iznajmljen poslovni prostor sa ulične strane, a prije toga u velikoj dvorani
postavljena je nova podna obloga. U objektu doma izvršeni su popravci vodovodnih instalacija i
saniraju oštećenja nastala u sanitarnom čvoru sada spojenom s velikom dvoranom u kojoj se
redovno održavaju plesne i glazbene probe
Društvani dom u Samatovcima
Započeli su radovi u okviru projekta sanacije Društvenog doma u Samatovcima. Naime, ovaj
objekt smješten u središtu naselja pored državne ceste izgrađen osamdesetih godina prošlog
stoljeća i to mjesnim samodoprinosom i dragovoljnim radom mještana, danas se nalazi se u vrlo
zapuštenom stanju. U nekoliko navrata u proteklom vremenu Općina Bizovac financirala je samo
najnužnije građevinske radove, kako bi se zaustavila daljnja devastacija. Da bi se objekt priveo u
primjereno stanje Općina Bizovac financirati će građevinske zahvate kao bi se cijelokupni prostor
doveo u primjereno stanje i tako mogao namjenski koristiti. U prvoj fazi uredit će se ulična strana
objekta u kojoj se nalazi poslovni prostor prikladan za trgovačku djelatnost. Za realizaciju ovog
projekta Općina Bizovac zatražila je i potporu Osječko-baranjske županije.
Kuća oproštaja na bizovačkom groblju
Nastavljeni su radovi na uređenju „kuće oproštaja“ na bizovačkom groblju. Na ovom objektu
izgrađenom krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća protekle je godine u potpunosti sanirano
krovište, popravljene su vodovodne instalacije i odvodnja, a sada se u unutrašnjim prostorima
izvode ličilački radovi. uređuju pomoćne prostorije te popravljaju nastala oštećenja na zidovima i
stropu. Uz očekivanu financijsku potporu Osječko-baranjske županije troškove spomenutih radova
u najvećem dijelu snositi će Općina Bizovac.
Stručno edukativno predavanje o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida
Općina Bizovac u suradnji s ovlaštenom institucijom organizirala je stručno edukativno
predavanje o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.
Provedena sustavna deratizacija
Na području Općine Bizovac provedena je sustavna deratizacija i to prema slijedećem rasporedu:
16. veljače, u Samatovcima, Cerovcu i Selcima, 17. veljače, u Brođancima i Habjanovcima, 18.
veljače, u Novakima, Cretu i Bizovcu, 19. i 20. veljače, u Bizovcu, 23. i 24. veljače, djelatnici
„Sanitacije“ obavit će se obilazak svih domaćinstava u kojima su vlasnici bili odsutni za vrijeme
tretiranja

Podmirenje troškova toplog obroka siromašnijim učenicima osnovne škole
U proračunu općine Bizovac predviđena su financijska sredstva za sufinanciranje toplog obroka
polaznicima osnovne škole iz obitelji slabijeg socijalnog statusa. Mogućnost besplatnog toplog
imaju učenici s područja bizovačke općine čiji su roditelji, odnosno obitelji korisnici prava na
podmirenje troškova stanovanja prema Odluci o socijalnoj skrbi. Slijedom navedenog javno je
upućen poziv roditeljima učenika koji imaju pravo na financiranje toplog obroka u školskoj kuhinji
u punom iznosu. da podnesu zahtjeve u Općini Bizovac.
Suradnja sa Osječko-baranjskom županijom
Tijekom prvih šest mjeseci ove godine Osječko-baranjska županija i Općina Bizovac ostvarili su
vrlo uspješnu suradnju. 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.

Bizovac, 1. rujna 2015.

