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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. 
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povodom razmatranja Izvješća o radu općinskog načelnika  

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. 
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I Z V J E Š Ć E 

o radu i aktivnostima općinskog načelnika 

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016 

 

 

PLANOVI I PROJEKTI 

 

 

Projekt rekonstrukcije nastavno sportske dvorane u Bizovcu 

Planirajući projekte za nadolazeće vrijeme, a shodno ukazanoj potrebi Općina Bizovac u 

suradnji s  tvrtkom "ZD projekt" za projektiranje i građenje Bizovac izradila je  Idejno rješenje 

izgleda buduće bizovačke nastavno-sportske dvorane, s 350 mjesta za sjedenje i svim potrebnim 

sadržajima. Potporu za rekonstrukciju postojećeg objekta općina će zatražiti od Osječko-baranjske 

županije odnosno  resornog ministarstva. 

 

 

Rekonstrukcija niskonaponske elektromreže i izgradnja javne rasvjete u Cretu Bizovačkom 

Općina Bizovac kao investitor javne rasvjete i HEP Elektroslavonija Osijek kao investitor 

niskonaponske mreže potpisali su Ugovor o zajedničkom ulaganju, izgradnji i načinu korištenja 

kabelske elektro- mreže i javne rasvjete u naselju Cret Bizovački i to u ulicama: Matije Gupca, Braće 

Radić i Ljudevita Gaja. Ugovorne strane ovim su dokumentom definirali sudjelovanje u financiranju, 

dinamiku izvođenja radova i načinu uporabe nakon potpune realizacije projekta. U sklopu ugovora 

utvrđeno je da će Općina Bizovac u određenom postotku sufinancirati projektno-tehničku 

dokumentaciju koja obuhvaća izradu Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta, izradu PGP-a i 

izgradnju javne rasvjete sukladno navedenim dokumentima te će ishoditi građevinsku dozvolu , dok 

će Elektroslavonija učiniti isto za potrebe  izgradnje spomenutih elektroenergetskih objekata u Cretu 

Bizovačkom. 

 

 

Rekonstrukcija potkrovlja dječjeg vrtića 

Općina Bizovac u suradnja sa ovlaštenim arhitektom izradila je Glavni projekt za potrebe 

rekonstrukcije potkrovlja dječjeg vrtića „Maslačak“ u Bizovcu. Uređenjem postojećeg prostora 

dobilo bi se novih 270 četvornih metara iskoristive radne površine namijenjene za jaslice, dok 

bi  postojeći prostor ostao u funkciji dosadašnje namjene. Sukladno projektno-tehničkoj 

dokumentaciji za potrebe investicije izvođenja radova u sklopu rekonstrukcije potkrovlja 

bizovačkog  dječjeg vrtića u općinskom proračunu za 2016. godinu planiran je iznos od 400 tisuća 

kuna.   

 

 

Projekt uređenja Sunčane ulice u Bizovcu 

Općina Bizovac u suradnji sa ovlaštenim projektnim stručnjacima započela je  izradu projektno-

tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju Sunčane ulice u Bizovcu i to od državne ceste D-2 sve do 

Bizovačkih toplica i OFMIR-a. Projekt obuhvaća izradu Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta s 

troškovnicima. U sklopu projekta planiraju se izgraditi pješačke i biciklističke staze, obnoviti javna 

rasvjeta, urediti javne zelene površine, oborinski kanali te u suradnja sa Županijskom upravom za 

ceste planira se izvršiti rekonstrukcija postojeće prometnice s rješenjem raskrižja Sunčana ulica-

Bizovačke toplice.  

 

 



 

REALIZIRANI PROJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

 

U Samatovcima postavljeno novo dječje igralište 

Prije nedugo vremena Općina Bizovac obavila je sadnju različitih vrsta mladih stabala uokolo lijepo 

uređene područne škole u Samatovcima. Zadnjih dana 2015. godine  u školskom dvorištu postavljeno 

je novo moderno dječje igralište koje su zajedno financirali Općina Bizovac i Osječko baranjska 

županija. 

 

Nastavlja se izgradnja sustava odvodnje 

Nakon dvije godine stanke nastavljaju se aktivnosti na sustavu izgradnje odvodnje  koji je započet 

2006. godine i čiji završetak ovisi o pomoći od strane fondova Europske unije, a sve zbog velike 

vrijednosti ulaganja koja su potrebna da bi se sustav izgradio i omogućio skupljanje i pročišćavanje 

otpadnih voda na tom području. Da bi se omogućilo funkcioniranje sustava, potrebno je između 

ostalog sagraditi tlačne međustanice i crpne stanice koje bi tlačno prebacivale sanitarno-fekalne 

otpadne vode iz naselja Ladimirevci, Bizovac, Samatovci, Satnica i Petrijevci preko sagrađenih 

kolektora i tlačnih cjevovoda u  smjeru uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji će se sagraditi 

pokraj naselja Petrijevci. Vrijednost dosad izvršenih radova tijekom razdoblja 2006. – 2015. godina 

iznosi 34.720.000 kuna, a izvori financiranja bili su iz sredstava Hrvatskih voda te udjela JLS na 

čijem području su se projekti izvodili. Dvorac d.o.o., kao isporučitelj vodnih usluga na području grada 

Valpova, općine Petrijevci, općine Bizovac i općine Koška. Na temelju Ugovoru o sufinanciranju 

koji se temelji na Odluci o financiranju iz fondova EU-a za projekt ”Izgradnja sustava odvodnje 

aglomeracije” od strane Ministrstva poljoprivrede  od 22. prosinca 2015. zahtjev je prihvaćen i slijede 

daljnji koraci u rješavanju pripremnih radnji te realizaciji projekta gradnje crpnih stanica koji će 

uvelike pridonijeti poboljšanju standarda života stanovništva i privrednih subjekata ovog područja, 

odnosno zaštiti okoliša na područja isporuke vodnih usluga Dvorac d.o.o. Valpovo,”. Na temelju 

Ugovora o sufinanciranju, projekt izgradnje crpnih stanica procijenjene vrijednosti 13.070.000 kuna, 

za koji sada treba odraditi javno nadmetanje, financijski se pokriva nepovratnim sredstvima od strane 

EU-a do maksimalnog iznosa od 8.877.450 kuna, Hrvatske vode, kao posredničko tijelo razine 2 prate 

sufinanciranje projekta iznosom od 2.885.550 kuna, dok se preostali iznos od 1.307.000 kuna treba 

namiriti sredstvima isporučitelja vodnih usluga, odnosno iz drugih izvora. 

 

Otvorena nova trgovina u Samatovcima 

Na zadovoljstvo mještana stanovnika Samatovaca u sklopu mjesnog društvenog doma  ovih je dana 

u tom naselju otvorena nova moderna prodavaonica mješovite robe smještena s ulične strane, 

nadomak državne ceste.  Nakon provedenog postupka javnog natječaja poslovni  prostor  približne 

površine 120 četvornih metara iznajmljen je najpovoljnijem ponuditelju, odnosno poznatom 

trgovačkom lancu  NTL. Donedavno zapuštene i neiskorištene prostore temeljito je  uredila  Općina 

Bizovac, a uz uređenje unutrašnjosti priključena je potrebna infrastruktura te obnovljene elektro 

instalacija, vodovod, odvodnja i  sve drugo potrebno za nesmetano obavljanje trgovačke 

djelatnosti.  Tijekom nadolazećeg vremena u planu je uređenje dvorišta,  pristupnog mosta i 

parkirališta ispred moderno opremljene trgovine.  

 

Izgrađeno novo parkiralište ispred bizovačkog groblja 

U proteklom vremenu Općina Bizovac uložila je značajna financijska sredstva u obnovu kuća 

oproštaja na svim mjesnim grobljima u Bizovcu, Brođancima, Cretu, Habjanovcima i 

Samatovcima.  Pored održavanja infrastrukture na  svakom spomenutom posebna briga vodi se o 

urednosti zelenih površina i travnjaka uokolo groblja. U  Bizovcu je završena izgradnja ulaznog 

kolnika i novog asfaltnog parkirališta za automobile na istočnoj strani ulaza u bizovačko groblje, tako 

da je sada znatno poboljšan prilaz groblju te povećan broj parkirališnih mjesta.  Za potrebe izgradnje 

parkirališta iz općinskog proračuna izdvojeno je 240.000,00 kuna. 



 

Uređuje se pročelje društvenog doma u Habjanovcima 

Za potrebe sanacije Društvenog doma u Habjanovcima Općina Bizovac u proteklom vremenu 

izdvojila je  značajna financijska sredstva tako da sanirana oštećenja podova, hodnika, stropova i 

zidova te popravljene elektro, plinske i vodovodne instalacije. Pored toga izvedeno je 

uređenje  prostorija za aktivnosti djece i mladih, KUD-a i mjesnog odbora .  U donjoj etaži objekta 

na ulazima u poslovne prostore ugrađena je  nova PVC stolarija, dok su koncem protekle godine 

započeli radovi u sklopu uređenja   pročelja. 

 

Nastavlja se uređenje Edukativnog centra u Bizovcu 

Zahvaljujući dosadašnjim financijskim potporama Ministarstva gospodarstva, Osječko-baranjske 

županije i vlastitim sredstvima Općine Bizovac, tijekom protekle 2015. godine uređeno je pročelje 

bizovačkog Edukativnog centra (bivšeg Omladinskog doma i disko kluba). Na pročelju je ugrađena 

toplinska ovojnica, PVC stolarija te temeljito obnovljena dva sanitarna bloka, od kojih je jedan 

namijenjen za invalidne osobe. Tijekom ove kalendarske godine planiramo nastaviti rekonstrukciju 

unutrašnjeg prostora, rekonstruirati krovište i ugraditi sustav centralnog grijanja. Nakon potpune 

obnove iskoristivi prostor ukupne površine veće od 200 četvornih metara biti će namijenjen različitim 

edukativno-društvenim aktivnostima mjesnih udruga, institucija, političkih stranaka, mještana svih 

dobnih skupina i drugoga. 

 

Radovi u Novakima 

Vodeći brigu o održavanju  komunalne infrastrukture u naselju Novaki Bizovački  izvode građevinski 

radovi u sklopu proračunom Općine Bizovac planiranog projekta  izgradnje i sanacije pješačkih staza, 

koje su u proteklom vremenu  oštećene, ili potpuno uništene te su postale gotovo  neprohodne. 

Zahvaljujući  potpori Osječko-baranjske županije nedavno je u Novakima izgrađeno rekreativno 

asfaltno rukometno igralište, a trenutno je u tijeku izrada projektno-tehničke dokumentacije za 

izgradnju moderne javne rasvjete koje se planira izgraditi duž cijelo naselje Novaki Bizovački. 

 

Nastavlja se izgradnja odvodnje 

U petak 27. svibnja 2016. godine u 10,00 sati u prostorijama komunalne tvrtke Dvorac d.o.o. Valpovo 

potpisan je ugovor između ove tvrtke i Zajednice ponuditelja Osijek, Vodovod-Montaža d.o.o. Osijek 

i Sokol d.o.o. Vinkovci. Predmet ovog ugovora je izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Petrijevci 

– montažne crpne stanice na području naselja Petrijevci, Satnica, Samatovci, Bizovac i 

Ladimirevci.  Vrijednost ugovorenih radova iznosi 13.451.633,15 kn s PDV-om. Sredstva za 

financiranje realizacije predmetnog projekta osiguravaju se temeljem Sporazuma o financiranju 

zaključenim između EU, Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede.   

 

Općina ishodila građevinsku dozvolu za projekt rekonstrukcije potkrovlja dječjeg vrtića 

Općina Bizovac posebno dobro skrbi o predškolskom odgoju i teži stvaranju kvalitetnih uvjeta rada 

u dječjem vrtiću „Maslačak“ u Bizovcu. Tijekom nadolazećeg vremena u zgradi vrtića za potrebe 

„jaslica“ planira se urediti potkrovlje iskoristive radne površine od 270 četvornih metara, za što je 

izrađena kompletna projektno-tehnička dokumentacija. Na temelju projektnih dokumenata potrebnih 

za provedbu rekonstrukcije potkrovlja postojećeg objekta od Upravnog odjela za prostorno uređenje 

i graditeljstvo Osječko-baranjske županije ishođena je građevinska dozvola. Prema projektantskom 

troškovniku ukupna financijska vrijednost radova iznosi približno 800.000,00 kuna od kojih je 

polovica sredstava osigurana u općinskom proračunu za ovu godinu. 

 

 

 

 

 



ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE 

 

Ministarstvo kulture pomaže obnovu kurije Normann 

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske pružiti će financijsku potporu Općini Bizovac za projekt 

nastavka obnove zaštićenog kulturno povijesnog spomenika kurije Normann u Bizovcu. Odobrena 

sredstva resornog ministarstva u iznosu od 100.000,00 kuna za ovu namjenu dodijeljena su Općini 

Bizovac na temelju pozitivne ocjene prijave na  natječaj „Programi zaštite i očuvanja na nepokretnim 

kulturnim dobrima u 2016. godini. Zahvaljujući potpori Ministarstva kulture te dodatnim vlastitim 

financijskim sredstvima osugaranim u općinskom proračunu  moguće je obnoviti kompletno južno 

dvorišno pročelje prema uputama konzervatora i projektantskim nacrtima. 

 

 

IZDAVAŠTVO 

 

Trinaesta godina izlaženja časopisa Matko 

Zadnjeg dana protekle 2015. godine Bizovac iz tiska je izašao 27. broj popularnog bizovačkog 

časopisa „Matko“, koji  već punih trinaest godina  izdaje Ogranak Matice hrvatske Bizovac. Glavni i 

odgovorni urednik Vjekoslav Đaniš i njegovi suradnici potrudili su se da  i u ovom broju tiskanom 

uz potporu Općine Bizovac i Osječko-baranjske županije, pripreme niz zanimljivih priloga iz 

povijesti, kulture i važnijih događanja vezanih uz Bizovački kraj. Pored nekoliko stalnih rubrika u 

ovom broju treba izdvojiti i tematski prilog o proslavi Božića u Hrvata, dva intervjua: s poznatim 

dramskim umjetnikom Stjepanom Bahertom, rodom iz Petrijevaca i razgovor s čuvaricom tradicijske 

baštine Katarinom Novoselić iz Habjanovaca. Zanimljive pisane uratke u ovom božićnom izdanju 

Matka objavili su: Srećko Vuković, Anica Uremović, Antun Novoselić, Ivan Erić, Ivica Baković, 

Dijana Tomaz, Željko Erić, Stjepan Bahert, Ante Lovrinčević, Milan Ladišić, Slaven Školka, Željko 

Labaš, Ivana Kuić, Brankica Bošnjak, Vlado Kovačević i Kristina Mitrić. Autori fotografija su Srećko 

Vuković, Ante Lovrinčević, Damir Tabak i Krunoslav Sršić. Sve tekstove lektorirala je Tajana 

Domanovac, a pripremu, prijelom i tisak izvršila je ugledna osječka tiskara „Grafika“.  

 

 

POLJOPRIVREDA 

 

Održano stručno savjetovanje voćara 

Udruga „Slavonsko voće“ sa sjedištem u Bizovcu ovog je utorka u prostorijama KUD-a Bizovac 

organizirala stručno i zanimljivo predavanje, na kojem su gosti predavači  bili renomirani stručnjaci 

iz susjedne Republike Srbije. Predmet predavanja odnosio se na aktualne probleme u proizvodnji i 

zaštiti jabuka. O toj temi govorila je  Marija Milenković Kolundžija diplomirani inžinjer 

agronomije.O ispravnom korištenju vodotopivih gnojiva u voćarskoj proizvodnji  sa konceptom 

ishrane voćaka isključivo preko sustava za navodnjavanje, sa naglaskom na prednosti iste, u odnosu 

na konvencionalnu gnojidbu nasada govorio je gospodin Miloš Stojanović dipl.ing.agr, i jedan od 

ponajboljih stručnjaka u Republici Srbiji. Sudionici skupa  imali su  priliku poslušati i izlaganje 

Marka Kostića diplomiranog agronoma i doktoranta na genetici na poljoprivrednom fakultetu Zemun, 

koji je iznio najnovija saznanja o primjeni imunostimulatora sa baktericidnim i fungicidnim 

djelovanjem u suvremenoj proizvodnji.Na kraju stručnog skupa obrađena je izuzetno zanimljiva tema 

uz prezentaciju   praktičnog iskustva u formiranju nasada šljiva Ovu temu je obradio Hrvoje 

Milunović dipl.ing., g lavni tehnolog u tvrtki Agroprom, koja raspolaže sa proizvodnjom preko 180 

haraznog voća u intenzivnom uzgoju. Nazočne proizvođače voća, goste predavače prigodnim 

riječima pozdravio je načelnik Općine Bizovac Srećko Vuković. 

 

 

 



MEĐUNARODNA SURADNJA 

 

Suradnja Općine Bizovac i Bačaljmaša 

Načelnik općine Bizovac Srećko Vuković proteklog  je utorka u Bizovcu razgovarao s 

predstavnicama iz gradske uprave mađarskog grada Bačaljmaša s kojim Općina Bizovac ima 

prijateljske odnose već punih dvadeset godina. Prilikom radnog sastanka dogovorena je daljnja 

suradnja na području kulture, sporta i zajedničke pripreme nekoliko projekata u sklopu prekogranične 

suradnje  koje će biti moguće aplicirati prema fondovima Europske unije što je mađarska strana u 

nekoliko navrata već koristila i tako stekla određena iskustva. 

 

 

SURADNJA SA ŠKOLOM 

 

E-dnevnici 

Dugogodišnja uspješna suradnja Općine Bizovac i Osnovne škole dr. Bratoljuba Klaića nastavila 

se  zajedničkom realizacijom još jednog novog projekta. Načelnik Općine Bizovac Srećko Vuković i 

ravnatelj bizovačke osnovne škole Ante Lovrinčević potpisali su ugovor, kojim se Općina obvezala 

pomoći školskoj ustanovi prilikom nabavke informatičkih uređaja radi uspostavljanja aplikacije 

sustava e-dnevnika kojom će roditelji  moći pregledavati razrednu knjigu svog djeteta, ocjene, 

bilješke nastavnika, izostanke učenika, rasporede lektira, pisanih zadaća i dobiti  druge informacije o 

školskim aktivnostima. Pristup informacijama biti će dostupan i djeci. 

 

Paraolimpijski školski dan 

Tijekom proteklog vremena Općina Bizovac pratila je podupirala i sufinancirala brojna događanja u 

organizaciji OŠ B. Klaića Bizovac, stoga će pružiti i potporu organiziranju projekta pod nazivom 

„Paraolimpijski školski dan“ koji će biti će uvršten u program „Dani općine Bizovac 2016.“. Za datum 

održavanja izabran je 15 travnja, a temeljni sportovi biti će: dresurno jahanje, pikado i poligon za 

slijepe i slabovidne, košarka u invalidskim kolicima, boćanje, sjedeća odbojka, stolni tenis te karate. 

Naime, ovaj hvale vrijedan događaj je međunarodni projekt kojemu je cilj postavljeno promoviranje 

paraolimpijskih sportova među mladima te uključivanje osoba s invaliditetom u različite sportske 

aktivnosti. 

 

 

SOCIJALNI PROGRAMI 

 

Javni rad-pomoć u zajednici 

Općina Bizovac uključena je u program „Javni rad-pomoć u zajednici“ koji se provodi u sklopu 

Programa javnog rada za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici sufinanciranog sredstvima Europskog 

socijalnog fonda. U okviru Programa zaposlene su dvije žene koje zadovoljavaju uvjete programa. 

Njihov posao bit će pružanje pomoći starijim osobama u domaćinstvu, a što uključuje aktivnosti kod 

dostava namirnica, pomoć u pripremi obroka i organiziranje prehrane, održavanje čistoće stambenog 

prostora,pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore 

i druženje, posredovanje u ostvarivanju prava. Program će trajati od 1. travnja do 30. rujna 2016. 

godine.  

 

Općina i dalje sufinancira prijevoz učenicima srednjih škola 

Na temelju  potpisanog ugovora sa osječkom tvrtkom „Panturist“ Općina Bizovac i nadalje će 

sufinancirati  dio troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja bizovačke općine. 

Prilikom kupovine mjesečne karte svim učenicima kojima je ciljno odredište Osijek uručiti će se i 

kartice za prijevoz autobusima gradskog prijevoza za I i II zonu. Pored sufinanciranja učeničkih 

mjesečnih karata Općina Bizovac sufinancira i studentski prijevoz. 



 

Općina Bizovac sufinancira prijevoz učenika s posebnim potrebama 

Pored sufinanciranja troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata s Općina Bizovac u 

vrijeme trajanja školske godine  sufinancirati će i organizirani prijevoz učenika s posebnim potrebama 

područja općine Bizovac i to od mjesta njihovog stanovanja do mjesta školovanja u 

Osijeku. Ugovorom između Općine Bizovac i osječkog Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ 

utvrđeno je da dio troška mjesečnog prijevoza učenika sufinancira Ministarstvo socijalne politike i 

mladih u iznosu od 65% dok preostalih 35% sufinancira Općina Bizovac prema broju nastavnih dana 

u pojedinom mjesecu školske godine. 

 

Financiranje toplog obroka učenicima osnovne škole 

U 2016. godini Općina Bizovac financirati će troškove toplih obroka učenicima osnovne škole dr. 

Bratoljuba Klaića. Pravo na financiranje imaju učenici čiji su roditelji , odnosno obitelji korisnici 

zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno odluci  o socijalnoj skrbi Općine 

Bizovac. Sredstva za sufinanciranje troškova toplog obroka učenicima osigurana su u općinskom 

proračunu u iznosu od 100% cijene toplog obroka. U protekloj 2015. godina za ovu namjenu iz 

općinskog proračuna izdvojeno je 29.000,00 kuna. 

 

Isplata pomoći za troškove stanovanja 

Na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Općine Bizovac ovih dana u bizovačkoj općinskoj upravi vrši 

se isplata korisnicima koji su stekli prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja za 2016. 

godinu. Na temelju stečenoga prava po prethodno provedenom postupku te izdanom rješenju 

samcima, ili obiteljima podmiruju se troškovi električne energije, komunalne naknade, odvoza 

komunalnog otpada i toplog obroka za djecu u osnovnoj školi. 

 

Stručno osposobljavanje u Općini Bizovac 

Od 18. travnja u Jedinstvenom upravnom odjelu općini Bizovac na rok od 12 mjeseci zaposlene su 

tri mlade osobe u sklopu programa stručnog osposobljavanja. Dvojica diplomiranih pravnika i jedan 

diplomirani ekonomista obavljati će različite poslove u sklopu nadležnosti općinske uprave i 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac.  

 

 

NAGRADE I PRIZNANJA 

 

Općini Bizovac dodijeljena Povelja lokalne samouprave 

U prostorijama Osječko-baranjske županije župan dr. sc. Vladimir Šišljagić na temelju Odluke 

županijskog Odbora za priznanja, a povodom Dana planeta Zemlje, uručio je dana 22. travnja 2016. 

godine Zelenu i Povelju lokalne samouprave Osječko-baranjske županije najboljim organizacijama 

na tom području protekloj godini. Općina Bizovac dobila je Povelju lokalne samouprave Osječko-

baranjske županije za oblikovanje i primjenu sustava upravljanja funkcioniranjem i razvojem lokalne 

zajednice prema europskim demokratskim standardima lokalne samouprave i polučene rezultate u 

stvaranju povoljnih uvjeta razvitka društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za 

područje Općine, podizanju razine standarda življenja i djelovanja te zadovoljavanju lokalnih potreba 

stanovnika na području Općine.  

 

Zahvalnice Općine Bizovac 

Tijekom svečane sjednice općinskog vijeća održane  povodom  Dana Općine  Zahvalnice Općine 

Bizovac dodijeljene su: 

 DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU BIZOVAC prigodom 90. obljetnice rada i 

postojanja, za svekoliki doprinos u razvoju vatrogastva, promicanju ugleda općine Bizovac i 

unapređenju protupožarne zaštite na području šire lokalne zajednice 



IVANU VUKOVIĆU za dugogodišnji predani rad u vatrogasnoj organizaciji te svekoliki doprinos 

u razvoju i unapređenju protupožarne zaštite na području šire lokalne zajednice  

NOGOMETNOM KLUBU NK „BSK-TERMIA“ BIZOVAC, prigodom 90. obljetnice rada i 

postojanja, za svekoliki doprinos u razvoju sporta, promicanju ugleda općine Bizovac  i unapređenju 

nogometa na području šire lokalne zajednice 

DRAGANU BURIĆU za iznimna postignuća i osobni doprinos od osobitog značenja za razvoj 

sporta, posebice nogometa, na području šire lokalne zajednice 

MARKU ŠKARIĆU za iznimna postignuća i osobni doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta, 

posebice nogometa, na području šire lokalne zajednice 

ZLATKU VELIMIROVIĆU za dugogodišnju volontersku djelatnost te svekoliki uspješan doprinos 

prilikom organiziranja i provedbe brojnih humanitarnih aktivnosti na području šire lokalne zajednice  

 

 

PROSTORNI PLAN OPĆINE BIZOVAC 

U Službenom glasniku Općine Bizovac objavljene su 4. Izmjene Prostornog plana. 

Prihvaćenim  izmjenama Prostornog plana utvrđen je omogućen daljnji razvoj turizma na 

bizovačkom području.  U zdravstveno-lječilišnom i ugostiteljsko-turističkom području dozvoljena je 

gradnja  zdravstvenih građevina u funkciji korištenja prirodnih resursa i rehabilitacije kao i svih 

drugih građevina i sadržaja u funkciji zdravstvenog turizma,  kao što su: hotel, autokamp, kampovi i 

druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj naselja bungalova, turistička naselja, vila, etno sela, 

restorana i svih drugih ugostiteljsko-turističkih građevina i sadržaja,  športsko-rekreacijskih 

građevina: otvoreni i zatvoreni bazeni, aquapark, zabavni i adrenalinski park, sportsko-rekreacijska 

otvorena i zatvorena igrališta, dvorane, terapijsko jahanje pomoću konja s pratećim građevinama 

(građevine za smještaj konja, staza za jahanje i sl.), konjički klub i sve druge građevine i sadržaji u 

funkciji sporta i rekreacije, - građevina odgovarajućih tihih i čistih uslužnih i trgovačkih djelatnosti, 

- građevina odgovarajućih javnih i društvenih djelatnosti, parkinga,  reklamni panoa i druge urbane 

opreme.  

 

 

SURADNJA SA OSJEČKO-BARANJSKOM ŽUPANIJOM 

 

Župan Šišljagić posjetio lječilište Bizovačke toplice 

Osječko-baranjski župan dr.Vladimir Šišljagić sa suradnicima posjetio je novoizgrađeno lječilište 

Bizovačke Toplice u sklopu bizovačkih Sunčanih Toplica, koje je svoja vrata otvorilo prije nešto više 

od dva mjeseca. Domaćini su im bili Stjepko Bulić, direktor društva Sunčane Toplice, Zvjezdan 

Birtić, ravnatelj Lječilišta te načelnik Općine Bizovac, Srećko Vuković. Moderno, estetski usklađeno 

i opremljeno u skladu s najvišim standardima na čemu bi mu mogle pozavidjeti i daleko razvijenije 

europske države, Lječilište je postalo svojevrsni ponos bizovačkog kraja, Osječko-baranjske 

županije, ali i daleko šire. Tom prigodom, direktor Bulić župana je upoznao s novim investicijskim 

ciklusom koji je krenu prošle godine izgradnjom bazena s umjetnim valovima, vrijednim 20-tak 

milijuna kuna, nastavilo se s Lječilištem u kojeg je uloženo oko 24 milijuna kuna, a treća faza obnove 

bazena upravo je u tijeku čime se došlo na pola puta planiranih investicija. Četvrta faza investicijskog 

ciklusa odnosi se na kompletnu rekonstrukciju hotela Termia koja bi trebala započeti koncem ove ili 

početkom iduće godine, a njezinim bi se završetkom završio planirani ciklus ulaganja od 120 milijuna 

kuna novog vlasnika u bizovački kompleks. Župan Šišljagić nije skrivao zadovoljstvo viđenim i 

krajnjim rezultatima koji su potvrda uspješnog spoja zdravstvenih usluga, Lječilišta, te rekreacije 

zabavnog dijela u kojem konačno odgovarajuću ulogu dobiva i bizovačke geotermalna voda koja je 

dugo vremena bila nedovoljno korištena. I kao liječnik je pozdravio sve uložene napore u iznimno 

kvalitetan smještaj pacijenata koji uz vlastitog fizioterapeuta, što je inače velika rijetkost, postižu 

odlične rezultate u postupku rehabilitacije. «Uz sve viđeno i planove za nadolazeće razdoblje, 

garancija su da će u budućnosti u ovom kompleksu zasigurno tražiti mjesto više», rekao je župan. I 



Općina Bizovac u razvoju i širenju Toplica, vidi priliku za napredak i bolju budućnost koju toliko 

priželjkuju. «Turizam, poljoprivreda i malo obrtništvo temeljne su okosnice gospodarskog razvoja 

bizovačkog kraja, stoga nam je u tom pogledu izrazito važna suradnja sa županijskim institucijama. 

Općina Bizovac i Osječko-baranjska županija pružile su  ruku suradnje novom vlasniku Bizovačkih 

toplica, što smo zajedno iskazali i prilikom pripremanja i donošenja odluke o četvrtim izmjenama 

prostornog plana, kojima je  omogućen daljnji  razvoj različitih segmenata turizma na bizovačkom 

području, posebice u okvirima kompleksa Bizovačkih toplica. Izgradnjom kupališnih atrakcija i 

modernog lječilišta  uređenog i opremljenog  najsuvremenijom fizikalno-medicinskom opremom 

Bizovačke toplice postaju turistički  mega-centar privlačan  domaćim i stranim turistima. Razvojem 

i stvaranjem novih turističkih, lječilišnih, ugostiteljskih sadržaja i drugih selektivnih oblika turističke 

ponude  pospješit će se i druge gospodarske aktivnosti, što će rezultirati neizmjerno željenim 

otvaranjem novih radnih mjesta na našem području», zaključio je načelnik Općine Bizovac, Srećko 

Vuković. 

 

 

KULTURNO ZABAVNA I SPORTSKA DOGAĐANJA 

 

Dani općine Bizovac 

Raznim kulturnim i sportskim  događanjima i ove godine obilježiti će se Dani općine Bizovac. 

Programska događanja u sklopu „općinskih dana“ već su započela predstavljanjem knjige 

„Abljanovci iz dana u dan“, a nastavit će se tijekom mjeseca travnja i svibnja. U petak 15 travnja u 

organizaciji osnovne škole Bratoljuba Klaića po drugi puta održat će se „Paraolimpijski školski dan“ 

tijekom kojeg će se promovirati  sportovi poput  dresurnog jahanja, pikada i poligona za slijepe i 

slabovidne, košarka u invalidskim kolicima, boćanje, sjedeća odbojka, stolni tenis te karate. Središnji 

događaj je svečana sjednica općinskog vijeća u ponedjeljak 18. travnja u hotelu Termia Bizovačkih 

toplica, prigodom koje će se dodijeliti javna priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama. 

Četiri  dana kasnije u program je uvrštena promocija knjige „Sacerdos“ autora velečasnog Slavka 

Vranjkovića. Za kraj travnja priprema se jednodnevna promotivna kampanja škole nogometa NK 

BSK-Termia Bizovac, a u petak 6. svibnja u hotelu „Termia“ održat će se zabavno-glazbeni spektakl 

Slavonske televizije  „Ošini po tamburi“.  

 

ULAGANJA U PROTUPOŽARNU ZAŠTITU I VATROGASTVO 

 

Potpora aktivnostima Vatrogasne zajednice 
Općina Bizovac i u ovoj godini planira izdvojiti značajna financijska sredstva u protupožarnu zaštitu 

i vatrogastvo. Za aktivnosti Vatrogasne zajednice i rad vatrogasnih društava u Bizovcu, Brođancima, 

Cretu i Habjanovcima  planirana je proračunska stavka u iznosu od 130.000,00 kuna, a za nastavak 

radova , koji su započeli prije nekoliko dana u sklopu projekta izgradnje vatrogasnog doma i 

spremišta u planu je 500.000,00 kuna. Vodeći brigu o protupožarnoj zaštiti i primjerenom opremanju 

vatrogasnih društava Općina Bizovac aktivno će se uključiti u aktivnosti oko nabavke protupožarnog 

navalnog vozila za potrebe središnje vatrogasne postrojbe DVD-a Bizovac te stvaranje boljih radnih 

uvjeta i zakonom propisanih zadaća svih vatrogasnih društava na svom području, kao i rješavanje 

određenih poteškoća u radu  poput novonastalog problema u DVD-u Habjanovci. 

 

 

EKOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA 

 

Voda u Bizovačkom bajeru izvrsne je kakvoće 

I ove se ljetne sezone očekuje da će veliki broj izletnika, kupača i ribiča posjetiti i uživati na lijepom 

Bizovačkom bajeru. Iz tih razloga Općina Bizovac i Zavod za zdravstvo Osječko-baranjske županije 

sklopili su Ugovor o provođenju monitoringa Bizovačkog bajera, koji će se obavljati redovito svakih 



četrnaest dana, od mjeseca svibnja do kraja rujna. Na temelju prikupljenih uzoraka vode s više 

lokacija bajera te kemijsko-fizikalne analize utvrđivati će se njena zdravstvena ispravnost. Prije 

nekoliko dana po prvi puta u ovoj kupališnoj sezoni Zavod za javno zdravstvo Osječko baranjske 

županije izvršio je  analizu  vode  u Bizovačkom bajeru i to na mikrobiološke pokazatelje  propisane 

posebnom  Uredbom. Obzirom na izvršena ispitivanja za  oba mikrobiološka parametra 

prema  Standardima za ocjenu kakvoće vode analizirani uzorci vode ocijenjeni su  ocjenom izvrstan, 

što je još jedan nepobitni dokaz da je voda u bizovačkim jezerima ekološki najčišća u bližoj i široj 

okolici.  

 

Javna tribina o energetskoj obnovi obiteljskih kuća 

Općina Bizovac u suradnji sa renomiranom osječkom tvornicom prozora i vrata „Staklodom“ 

organizirala je javnu informativnu tribinu o energetskoj obnovi obiteljskih kuća. Javna tribina 

održana je u petak 8. travnja 2016. u bizovačkoj općinskoj vijećnici s početkom u 18 sati. 

 

 

 

Bizovac, 1. rujna 2016. 

 

 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Srećko Vuković 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 32. Statuta Općine Bizovac (Službeni glasnik Općine Bizovac br. 3/09. i  2/13.), Općinsko 
vijeće Općine Bizovac na 25. sjednici održanoj  29. rujna 2016. godine, donijelo je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
povodom razmatranja Izvješća o radu općinskog načelnika  

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. 
 
 
 

I. 
 Općinsko vijeće Općine Bizovac prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za 
razdoblje  od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine. 
 

 
II. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA: 022-05/16-01/4 
URBROJ: 2185/03-16-2 

Predsjednik Općinskoga vijeća 
Bizovac, 29. rujna 2016.        Davor Torjanac, v.r. 

---------- 

 

 
 


