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IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA 

U RAZDOBLJU OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2016. 
 
 
 
 
 
Komunalna i društvena infrastruktura (sažetak aktivnosti u šestomjesečnom razdoblju)  
U cilju ravnomjernog razvoja, poboljšanja temeljnih usluga i podizanja kvalitete životnog ok-ruženja širom 
Općine Bizovac u tijekom druge polovice 2016. godine je realizirano je  desetak komunalnih i infrastrukturnih 
projekata. 
U Bizovcu općinskom središtu  nastavljeni su opsežni građevinski i obrtnički  radovi u sklopu projekta izgradnje 
i rekonstrukcije objekta  vatrogasnog doma i spremišta te obnove nekadašnjeg omladinskog doma, a sada 
Edukativnog centra. 
Prvih dana mjeseca srpnja nastavilo se s obnovom dvorišne strane pročelja kulturno povijesnog spomenika 
graditeljske baštine, kurije Normann. 
Za projekt rekonstrukcije potkrovlja bizovačkog dječjeg vrtića gdje  se planiraju smjestiti „jaslice“ ishođena je 
građevinska dozvola, tako da bi projektom obuhvaćeni radovi mogli započeti već krajem  ljeta. 
U blizini Habjanovaca i Brođanaca uređeni su  poljski putovi kao i popravak vrlo prometne ceste prema 
habjanovačkom mjesnom groblju, a nakon višemjesečnih pripremnih građevinskih radova završeno je  
uređenje pročelja habjanovačkog mjesnog društvenog doma. 
Na više lokacija u naselju Novaki saniran je i izgrađen uništeni nogostup. 
Na temelju provedenog javnog natječaja Brođanci su u središtu naselja u postojećim prostorima društvenog 
doma  dobili moderno opremljenu i dobro opskrbljenu prodavaonicu mješovite robe. 
Kada  je ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju i izgradnju niskonaponske elektro mreže u ulicama 
Braće Radić, Ljudevita Gaja i Matije Gupca u Cretu Bizovačkom radovi su  započeli početkom mjeseca srpnja, 
a tom naselju nastavljeno  je  i obnavljanje pješačkih staza. 
Na inicijativu mjesnog odbora u Samatovcima se pripremljen je popravak nogostupa u Osječkoj ulici, a 
predviđeno je i projektiranje  biciklističke staza od Samatovaca do Bizovca. Pored svega spomenutog 
rukovodstvo Općine Bizovac posebno je brinulo o uređenosti javnih zelenih površina, svakog pojedinog 
groblja, objekata i drugih društvenih prostora u općinskom vlasništvu. 
 
 
Suradnja sa školskom ustanovom 
U suradnji sa osnovnom školom i tvrtkom Panturist na kraju  školske godine u osnovnoj školi dr. Bratoljuba 
Klaića u Bizovcu birao se najbolji učenik osmog razreda, „naj osmaš“. U najuži krug najboljih osmaša na 
prijedlog učiteljskog i razrednih vijeća osmih razreda izabrani  su Matea Kiš, Leo Franjić, Magdalena Vuković 
i Ivna Glavaš. Prilikom male svečanosti upriličene uoči podjele svjedodžbi  najuspješnijima je čestitao ravnatelj 
škole Ante Lovrinčević, a najbolje učenike u ime Općine Bizovac vrijednim knjigama nagradio je općinski 
načelnik Srećko Vuković, a kao i prethodnih godina ispred bizovačkog Ogranka Matice hrvatske knjige 
najboljim učenicima darivao je predsjednik Vjekoslav Đaniš. Za najboljeg osmaša odabranog izborom tajnim 
glasovanjem učenika proglašen je Leo Franjić kojeg je osječka tvrtka „Panturist“ nagradila sedmodnevnim 
ljetovanjem za dvije osobe u hotelu „Rivijera“  u Makarskoj. 
 
 
Izrađen idejni arhitektonski projekt  Sportskog centra NK „BSK-Termia“  
Općina Bizovac u suradnji sa projektnim uredom „ZD projekt“  izradila je idejno arhitektonsko rješenje  za 
rekonstrukciju i dogradnju Sportskog centra u Bizovcu na postojećoj lokaciji u Valpovačkoj ulici.. U projektnoj 
ideji predviđeno je da se postojeće svlačionice  rekonstruiraju za potrebe mlađih uzrasta te dograde  tribine, a  
na katu se uredi višenamjenska dvorana i ugostiteljski prostor. Iza postojećih svlačionica izgradile bi se nove 
svlačionice za seniorski tim. Obje zgrade bile bi vezane nadstrešnicom i činile jednu cjelinu. Uz postojeći kolni 
prilaz uz južnu među izgradili bi se  parkirališni prostori sa mogućnošću izlaza na istočnoj strani. Uz istočnu 
među predviđena je izgradnja malonogometnog terena sa umjetnom travom, uokolo njega predviđa se 
izgradnja manje tartan staze za trčanje. Ispred svlačionica u planu je postavljanje i vanjskih fitnes sprava. Oko 
cijelog sportskog centra predviđa se izrada nove ograde kao i bolja rasvjeta sportskih terena. Uz sjevernu 
stranu parcele u zelenom pojasu predviđeno je dječje igralište, ostale površine trebale bi  se urediti i zasaditi  
zelenilo. Namjena zgrada i objekata u bizovačkom Sportskom centru je prvenstveno odvijanje sportskih 
aktivnosti potrebnih za nogometni klub i za školu nogometa kao i za rekreativno bavljenje spor-tom 
stanovništva svih dobnih skupina. 
 
 



Rekonstrukcija nisko naponske elektro mreže u Cretu  
Na temelju ranije potpisanog ugovora između HEP-a i Općine Bizovac, a prema projektno-tehničkoj 
dokumentaciji koju je izradila osječka tvrtka Zavod za urbanizam i izgradnju, u naselju Cret Bizovački i dijelu 
Bizovca uspješno je izvedena I faza rekonstrukcije niskonaponske elektro mreže u ulicama Kralja Tomislava, 
Matije Gupca, Braće Radić i Ljudevita Gaja, sjever-no od željezničke pruge. Nakon izvršenih radova 
rekonstrukcije odmah će uslijediti i ugradnja javne rasvjete svjetiljkama tip LED. 
 
 
Obnova pješačkih staza u Samatovcima  
Na temelju inicijative samatovačkog mjesnog odbora Općina Bizovac u mjesecu kolovozu  obnovljene su 
oštećene i uništene pješačke staze u Samatovcima. U okviru projekta prve faze započeli su radovi s istočne 
strane u Osječkoj ulici, a kasnije će se nastaviti i u svim ostalim dijelovima naselja, gdje postoji potreba. 
 
 
Nabavka opreme za vatrogasce  
Općina Bizovac vodi posebnu brigu o financijskim i materijalnim potrebama vatrogasnih društava u Bizovcu, 
Brođancima, Habjanovcima i Cretu Bizovačkom. Cijeneći njihove broj-ne i vrijedne aktivnosti koje čine za 
lokalnu zajednicu, a to se vidno iskazalo u vrijeme ne-davnih poplava,  načelnik  Općine Bizovac Srećko 
Vuković predstavnicima Vatrogasne zajednice Općine Bizovac uručio je dvije nove snažne pumpe sa 
kompletnom dodatnom opre-mom. za brzo izvlačenje vode iz poplavljenih prostora. Vrijednost pumpi s 
opremom iznosi 35.000,00 kuna. 
 
 
Međunarodna suradnja 
Članovi Kulturno umjetničkog društva „Bizovac“ ostvarili su još jednu vrlo uspješnu turneju. Od  11. do 18. 
kolovoza predstavljali  su Hrvatsku na 32. međunarodnom folklornom festivalu u belgijskom gradu Hasseltu 
središtu provincije Limburg udaljenom od Bizovca gotovo 1600 kilometara.  Ujedno su  nastupali na 
festivalskim priredbama u drugim gradovima. Pored KUD-a „Bizovac“ sudionici središnjeg festivala bile su 
folklorne skupine iz Belgije, Ekvadora, Slovačke, Rumunjske, Portugala,  Turske i Bosne i Hercegovine. 
Bizovačko folklorno dru-štvo kući se nije vratilo praznih ruku, Naime,  jedan slobodan festivalski dan bizovački 
folkloraši iskoristili su za organizirani grupni  posjet  Antwerpenu gdje ih je s radošću dočekala njihova bivša 
dugogodišnja  aktivna članica  Kristina Bobinac sada belgijska snaha, koja već nekoliko godina živi i radi u tom 
lijepom   gradu. Prilikom susreta s Kristinom bizovčanima je od strane gradonačelnika i predstavnika 
Antwerpena te  tamošnjih vatrogasaca  uručena  vrijedna donacija prve količine vatrogasne opreme za DVD 
Bizovac. Primivši korisnu protu-požarnu opremu u ime Općine Bizovac i pripadnika vatrogasnih postrojbi na 
poklonu se prigodnim riječima zahvalio općinski načelnik Srećko Vuković. Posebna zahvala upućena je Kristini 
i njezinom svekru, gospodinu Leu Labie čijim je posredovanjem došlo do ove suradnje između belgijskih i 
bizovačkih  vatrogasaca. 
 
 
Javni radovi  
Na području općine Bizovac i ove se godine u sklopu nacionalnog programa poticajnog zapošljavanja dugo 
nezaposlenih osoba provodio se  program javnih radova. Sukladno odobrenju Zavoda  za zapošljavanje 
Općina Bizovac s deset osoba sklopljen je   ugovor o radu na određeno vrijeme i to u trajanju od 16. kolovoza 
do 15. studenog 2016. godine. Zaposleni su obavljali poslove vezane uz uređenje dvorišta i perivoja te 
neuređenog dijela kurije Normann, javnih površina u Bizovcu, pomagati će prilikom organiziranja kulturno-
zabavnih priredbi i do-gađanja. Isto tako obavljali su  i ostale poslove korisne za  starije i nemoćne stanovnike 
i pro-vodili  druge aktivnosti korisne za  širu lokalnu zajednicu. 
 
 
44. Olimpijada starih športova Brođanci  
Pod pokroviteljstvom Osječko-baranjske županije i Općine Bizovac održana je 44. Olimpijade starih športova 
u Brođancima.  
U skladu s tradicijom u petak s radom započinje Likovna kolonija. Rad kipara se odvija na Olimpijskom stadionu 
u Brođancima, a rad slikara u hotelu Termia Bizovačkih toplica. 
Program se nastavlja u subotu u 18 sati revijalnim kuhanjem čobanca na Olimpijskom stadionu u Brođancima 
te otvaranjem izložbe likovnih radova u hotelu Termia u 19 sati.  
Nedjelja je ispunjena  brojnim događanjima, prema sljedećem rasporedu: 
- 6,00 sati – budnica Brođanačkim sokacima 
- 8,00 sati prijam kod načelnika Općine Bizovac – Dom mladeži Brođanci 
- 8,30 sati svečani mimohod svih uzvanika 
- 9,00 sati svečanost otvaranja  



- 10,00 sati – rad u kiparskoj koloniji na stadionu i otvaranje izložbe zlatoveza u Galerijskoj kući 
- 10,00 sati - natjecanje mlađih uzrasta 
- 12,00 sati – natjecanje u konkurenciji seniora i seniorki 
- 12,00 – 15,00 sati – RUČAK ZA UZVANIKE 
- 16,00 – 17.00 sati – nastup Kulturno umjetničkih društava 
- 18,00 sati – zatvaranje rada u kiparskoj koloniji 
- 19,00 sati – SVEČANOST PODJELE OLIMPIJSKIH ODLIČJA 
- 19,30 sati – SVEČANOST ZATVARANJA 44. OLIMPIJADE 
 
 
Općina Bizovac subvencionira prijevoz učenika i studenata  
I u  ovoj školskoj i akademskoj godini Općina Bizovac nastaviti će subvencionirati autobus-ni i željeznički 
prijevoz učenika srednjih škola i  redovnih studenata sa svoga područja. Na temelju potpisanog ugovora 
autobusni prijevoznik tvrtka „Panturist“ prilikom kupovine mjesečnih karata obvezao se svim učenicima i 
studentima kojima je ciljno odredište Osijek uručiti mjesečnu kartu koja se sastoji se od dva dijela, kartice za 
prijevoz Panturistovim autobusima i kartice za prijevoz u vozilima tvrtke GPP  iz Osijeka za I i II gradsku zonu. 
 
 
Općina Bizovac donirala kuhinjske uređaje  
Osnovna škola dr. Bratoljuba Klaića i Općina Bizovac u proteklom su razdoblju ostvarili iznimno kvalitetnu 
suradnju, koja je rezultirala realizacijom brojnih projekata i aktivnosti korisnih ne samo za ove  obje institucije 
već i čitavu lokalnu zajednicu. U cilju poboljšanja kvalitete i raznovrsnosti ishrane učenika u Matičnoj školi u 
Bizovcu  i Područnim školama u Brođancima, Cretu Bizovačkom, Habjanovcima i Samatovcima Općina 
Bizovac školskoj ustanovi je za potrebe školske kuhinje donirala potrebne moderne uređaje: fritezu i mikro-
valnu pećnicu. U ime Općine Bizovac uređaje je uručio općinski načelnik Srećko Vuković, a primio ravnatelj 
škole Ante Lovrinčević, koji se u ime učenika i školskih djelatnika zahvalio na ovoj vrijednoj donaciji. 
 
 
Vježbalište na otvorenom  
Nadomak asfaltnog rukometnog igrališta i osnovne škole dr. Bratoljuba Klaića u Bizovcu prije nekoliko dana 
izgrađeno je prvo vrlo funkcionalno i moderno manje vježbalište na otvorenom. Tijekom nadolazećeg razdoblja 
Općina Bizovac s još nekoliko sprava planira proširiti ovo vježbalište te ista izgraditi u svim općinskim naseljima 
i to na lokacijama po-red postojećih sportskih terena. 
 
 
Završena adaptacija Edukativnog centra  
Općina Bizovac vodi posebnu brigu o izgradnji komunalne i društvene infrastrukture na svom području. Znatna 
financijska sredstva ulažu se u održavanje  objekata javne namjene poput  društvenih domova koji se koriste 
za različite potrebe lokalnog stanovništva. Prije nekoliko dana završena je cjelovita adaptac ija zgrade 
„Edukativnog centra“, nekadašnje svatovske dvorane i omladinskog doma izgrađenog prije više od četrdeset 
godina. Ovaj sada moderno uređeni prostor u strogom središtu Bizovca ukupne iskoristive površine veće od 
300 četvornih metara   za svoje aktivnosti u jednom će dijelu koristiti  pojedine bizovačke udruge, dok će 
posebno uređena višenamjenska konferencijska dvorana služiti za održavanje društvenih događanja. 
 
 
Produžen rok prijave na natječaj za stipendije  
Općina Bizovac produžila je rok za prijavu na JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima i 
srednjoškolskim učenicima za školsku, odnosno akademsku 2016./2017. godinu. Nakon provedenog 
natječajnog postupka dodijelit će se 14 stipendija i to sedam učeničkih stipendija u iznosu od 400,00 kn i 
sedam studentskih stipendija u iznosu od 500,00 kn. 
 
 
Predstavljen projekt Sportskog centra NK „BSK-Termia“  
Pod predsjedanjem Josipa Stipića održan je sastanak članova Izvršnog odbora nogometnog kluba BSK-
Termia. Pored točaka dnevnog reda koje su se odnosile na klupske aktivnosti vezane za svečano obilježavanje 
90. obljetnice rada i postojanja kluba, organiziranje zabavne večeri u hotelu Termia 25. studenoga, na  planove 
i postignute rezultate. Pored toga   posebno je bila zanimljiva usmena i digitalna prezentacija Idejnog projekta 
izgradnje novog sportsko-rekreativnog centra BSK-a. O projektu su opširno govorili općinski načelnik Srećko 
Vuković i Zdenko Drahotuski autor projektno tehničkih dokumenata. Nakon provedene zanimljive rasprave 
utvrđeno je da  se u što kraćem vremenskom roku pristupi izradi Glavnog projekta te ishođenju građevinske 
dozvole, kako bi se projekt mogao aplicirati na jedan od EU fondova, prema resornim ministarstvima i drugim 



institucijama iz kojih se mogu ishoditi financijska sredstva potrebna za realizaciju ovog značajnog sportskog 
projekta. 
 
 
Radovi i investicije u Bizovcu  
U naselju Bizovac i nadalje se gradi, obnavlja i planira.  Izgradnjom prepumpnih stanica na više lokacija 
nastavljena je izgradnja odvodnog sustava. U završnoj je fazi izgradnja modernog objekta vatrogasnog doma 
i spremišta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bizovac. Na zgradi dječjeg vrtića „Maslačak“ počela je opsežna 
rekonstrukcija potkrovlja namijenjenog za potrebe jaslica, a prije nekoliko dana u potpunosti je završena 
obnova višenamjenskog Edukativnog centra. Pored toga Općina Bizovac u suradnji sa ovlaštenim u pripremi 
je projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju plinske i vodovodne mreže u Cvjetnoj ulici te potrebne 
dokumentacije za izgradnju Sportskog centra BSK-a i uređenje Sportsko rekreacijske zone Bizovački bajer i 
projekta uređenja bizovačke vrlo prometne Sunčane ulice. 
 
 
25. obljetnica raketiranja Bizovca  
Dana 7. studenoga 1991. godine jugo-četnički zrakoplovi bez ikakva povoda obrušili su se na Bizovac. 
Povedeni istupima srpskih ratnih zločinaca i izvješćima u srpskim medijima kako se u Bizovačkim toplicama 
liječe i odmaraju hrvatski branitelji njihov prvi cilj bilo je rušenje impozantnog zdanja hotela „Termia“ u kojem 
je  tada boravilo više stotina gostiju. 
Nakon punih sat i po vremena kasnije zračnim napadom neprijateljska avijacija pokušala je srušiti željeznički 
kolodvor. Ispaljeni projektili promašili su kolodvorsku zgradu da bi nasuprot nje teško oštetili više obiteljskih 
kuća. Na obiteljskim domovima Sudarevih i Đerkijevih učinjena velika materijalna šteta koju su brzom 
intervencijom djelomično  sanirali prijatelji, rodbina i pripadnici bizovačkog ratnog odreda Civilne zaštite. 
Treći brutalni i podmukao napad kao i prethodna dva navrata došao je iz smjera zapada. Zrakoplovi-ubojice 
pogodili su samo središte Bizovca u kojem je tada pored policijske patrole bilo puno mještana, putnika, 
prolaznika i radnika iz bizovačke Robne kuće. Nastao je metež, jurnjava i u paničnom strahu ljudi su zanijemili. 
I danas su na pojedinim zgradama u centru mjesta još uvijek vidljivi tragovi toga krvavog čina.. U jednom trenu 
pokošeni krhotinama avionskih projektila nevine živote su izgubili Josip Marinić, Josip Jurenac, Darko 
Kovačević, Slavko Vidaković, Tomislav Kranjčević, Derviš Grabus, Reza Vuković i jedanaestogodišnji Dragan 
Cvetković. Teške rane i na svojim tijelima trajnu invalidnost zadobili su Josip Andraković, Anđelko Stanić, 
Vinko Pintar, Pavo Duvnjak, Dražen Lacković, Ivan Ladišić, Spomenka Lacković, Franjo Plazonić, Dalibor 
Cvetković, Agica Sudar, Anica Pavić, Zlatko Štulac, Verica Glavaš, Milica Magušić, Damir Ivanović, Slavko 
Mateašić, Željka Galić, Zlatko Kajić, Marijan Parle, Antun Kraštek, Matija Kojundžić, Marija Đerki i Baškim 
Saljiji. 
Iako je od počinjenog zločina prošlo dvadeset i pet godina počinitelji ovog zlodjela nisu otkriveni i privedeni 
pred lice hrvatske javnosti i pravosuđa. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća stradalim žrtvama u znak 
sjećanja na tragične događaje koji su se zbili 7. studenog 1991. odajemo  počast, a njihovim obiteljima 
iskazujemo iskrena sućut. 
 
 
Uređenje pročelja društvenog doma u Habjanovcima  
Zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima ovih se dana izvode radovi u sklopu   projekta uređenja i sanacije 
pročelja Društvenog doma u Habjanovcima za čiju su obnovu iz  Proračuna općine Bizovac i u ranijem vremenu 
izdvojena  značajna financijska sredstva. Do danas su unutar prostrane zgrade smještene u strogom središtu 
naselja  sanirana oštećenja podova, hodnika, stropova i zidova te popravljene   plinske i vodovodne instalacije. 
Pored toga izvedeni su radovi na uređenju  prostorija za aktivnosti djece i mladih, KUD-a i mjesnog odbora. 
Te-meljem projekta cjelovitog uređenja  društvenog doma u prostore smještene u donjoj etaži objekta 
ugrađena je  nova PVC stolarija. Tijekom nadolazećeg vremena u planu je izgradnja novog sanitarnog čvora i 
primjereno uređenje dvorišta. 
 
 
Obnova i rekonstrukcija vrtića  
Na području općine Bizovac trenutno je u tijeku realizacija nekoliko kapitalnih projekata, među kojima je i izrada 
energetski učinkovite ovojnice pročelja i cjelovita rekonstrukciju potkrovlja dječjeg vrtića „Maslačak“.  
Projektno-tehničkom dokumentacijom predviđeno je da se namjenski uredi prostor u gornjoj etaži zgrade 
ukupne iskoristive površine nešto veće od 235 četvornih metara. Taj prostrani dio vrtića sadržavati će  
garderobu, sanitarni čvor, dnevni boravak, spremište i sve druge potrebne sadržaje namijenjene isključivo 
potrebama nesmetanog održavanja odgojno-obrazovnog programa djece predškolske dobi i jaslica. 
 
 
 



Svečana skupština NK „BSK-Termia“ Bizovac  
Prigodnom svečanom sjednicom 25. studenoga u bizovačkom hotelu “Termia” na dostojan način obilježen je 
značajan jubilej, 90 godina neprekidnog organiziranog igranja nogometa u Bizovcu. Uzvanike je pozdravio 
predsjednik kluba Josip Stipić, a o povijesnom razvoju nogometa u Bizovcu govorio je općinski načelnik Srećko 
Vuković.  Svečanost su uveličali  predstavnici Osječko-baranjske županije, Općine Bizovac, sportskih saveza, 
gospodarskih subjekata, susjednih i prijateljskih  nogometnih klubova, igrači i treneri iz dosadašnjih generacija, 
aktivni igrači, predstavnici bizovačkih udruga, bivši i sadašnji članovi klupskog rukovodstva, simpatizeri i 
navijači. 
Pozdravne riječi skupu uputili su Željko Bošnjak predsjednik nogometnog središta Valpovo, Željko Bel tajnik 
županijskog nogometnog saveza, Berislav Brkić predstavnik Športske zajednice OBŽ, Miroslav Žitnjak direktor 
škole nogometa NK Osijek, Dragan Meić ugledni bizovački nogometni stručnjak, Alen Vidaković kapetan 
momčadi BSK-a i  dr. Vladimir Šišljagić župan Osječko baranjske županije. 
Prilikom svečanog protokola, kojeg su uveličali brojni gosti za svekoliki doprinos u razvoju sporta, promicanju 
ugleda općine Bizovac i unapređenja nogometa na području šire lokalne zajednice Izvršni odbor NK “BSK 
Termia” odlučio je dodijeliti priznanja  zaslužnim pojedincima institucijama i tvrtkama. Priznanja je prim ilo 
stotinu istaknutih i zaslužnih pojedinaca, koji su ostavili vrijedan doprinos u razvoju kluba. 
Predsjednik BSK-a Josip Stipić i tajnik Josip Knjeginić plakete su uručili: Općini Bizovac, Sunčanim toplicama 
Osječkoj pivovari, Dentalnom labaratoriju Dragana Deaka, građevinskoj tvrtki Gradbenik, Ugostiteljskom obrtu 
Slavonija, tvrtki Gebruder, OPG-u Borisa Glavašića, Osnovnoj školi dr. Bratoljuba Klaića, PPK-u Valpovo i 
Osječko baranjskoj županiji. 
Za dugogodišnju vjernost i odanost klubu, postignuta sportska ostvarenja i osobno vrijedan doprinos u razvoju 
nogometa te promicanju ugleda NK „BSK-Termia“ priznanja su dobili igrači Alen Vidaković, Marko Škarić i 
Vedran Pavoković, a Aleksandar Kaurin priznanjem je nagrađen kao  najbolji strijelac kluba u proteklih 
petnaest godina. 
 
 
Javni poziv udrugama  
Na temelju članka 46.  Statuta Općine Bizovac općinski načelnik Općine Bizovac objavio je Javni poziv za 
financiranje programa i projekata udruga u 2017. godini 
Pozivaju se sve udruge koje djeluju na području Općine Bizovac, da podnesu prijave za financiranje programa 
i projekata u 2017. godini. 
Programi i projekti koje udruge mogu prijaviti odnose se na aktivnosti od interesa za opće dobro, odnosno 
aktivnosti koje doprinose zadovoljavanju potreba i ispunjavanju ciljeva i koje podižu kvalitetu života građana 
Općine Bizovac. 
Područja koja obuhvaćaju aktivnosti su: socijalna skrb, javne potpore u sportu, javne potpore u kulturi, potpore 
udrugama mladih, potpore udrugama umirovljenika i potpore osta-lim udrugama civilnog društva. Javni poziv 
za podnošenje prijedloga projekata ili programa je otvoren do 30. siječnja 2017. 
Prijava na Javni poziv, odnosno prijedlozi programa ili projekata dostavljaju se isključivo na propisanim 
obrascima, koji su dostupni u pisarnici općine Bizovac i na mrežnim stranicama Općine Bizovac (http://općina 
bizovac.hr/). 
 
 
Potpisani ugovori sa korisnicima stipendija  
Općina Bizovac i nadalje će stipendirati darovite učenike srednjih škola i studente sa svoga područja. Naime, 
nakon što je proveden postupak javnog natječaja mjesečne općinske stipendije primati će sedam redovnih 
studenata u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna i šest učenika srednjih škola u iznosu od 400,00 kuna svaki 
mjesec. Ovog ponedjeljka prilikom potpisivanja ugovora sa stipendistima općinski načelnik Srećko Vuković 
svim korisnicima stipendija  čestitao je na dosadašnjim školskim i fakultetskim uspjesima te im poželio  
uspješan daljnji nastavak školovanja. 
 
 
Aktivnosti u 2016. godini 
Naša uporna  nastojanja usmjerena podizanju razine standarda življenja i zadovoljavanja lokalnih potreba 
stanovnika nisu mogla ostati bez rezultata. Brojne  aktivnosti u 2016. godini  bila su  usmjerene sustavnom 
rješavanju temeljnih komunalnih problema. Vođeni spoznajom o potrebi ravnomjernog ulaganja u svako 
pojedino općinsko naselje rezultiralo je nastavkom izgradnje sustava odvodnje, izradom projektno-tehničke 
dokumentacije za javnu rasvjetu u Brođani-ma, Crtu, Habjanovcima i Novakima, zajedničkim ulaganjem u 
izgradnju kabelske elektromreže i javne rasvjete u Cretu Bizovačkom, izgradnjom energetski učinkovite javne 
rasvjete u Zoni malog gospodarstva, obnovom više stotina metara uličnog nogostupa i asfaltnih cesta na više 
lokacija. Pokrenuti su, u tijeku su ili dovršeni projekti poput obnove pročelja kurije Normann-Prandau, 
najvrjednijeg kulturno-povijesnog spomenika graditeljske baštine na području bizovačkog kraja,  namjenske 
adaptacije pročelja bizovačkog Edukativnog centra, uređenja prostora društvenog doma u Cretu, sanacije 



pročelja Društvenog doma u Habjanovcima, izgradnja modernog vatrogasnog doma i spremišta DVD-a 
Bizovac, otvaranja novih prodavaonica mješovite robe u sklopu društvenih domova u Samatovcima, 
Brođancima i Habjanovcima, pokretanja projekta  rekonstrukcije dječjeg vrtića „Maslačak“ u Bizovcu za 
potrebe jaslica , izgradnja višenamjenske pozornice nadomak osnovne škole u Bizovcu, sanacije kuće 
oproštaja na bizovačkom groblju, izgradnje rukometnog igrališta u naselju Novaki, postavljanja novog dječjeg 
igrališta u dvorištu škole u Samatovcima te izgradnja parkirališta na prostoru bizovačkog groblja.  Priprema se 
projektna dokumentacija za uređenje bizovačke Sunčane ulice, Sportskog centra NK „BSK-Termia“, uređenja 
izletišta Bizovački bajer. 
Zadovoljavajući javne potrebe svog stanovništva, Općina sufinancira rad Dječjeg vrtića i predškolske nastave, 
troškove prijevoza učenika srednjih škola i studenata te korisnika općinskih stipendija, ali i prijevoz učenika s 
posebnim potrebama. 
Bizovačka  Općina s javnošću gradi odnose partnerstva na uzoran način, objavljujući brojne sadržaje na svojim 
internetskim stranicama. Prema istraživanju i rangiranju GONG-a u okviru projekta ocjene odgovornosti i 
transparentnosti lokalne samouprave «LOTUS» Općina Bizovac je najtransparentnija općina na području 
Županije, u samom vrhu  među svim hrvatskim opći-nama. Svojom transparentnošću   ispunjavamo  smisao 
definicije lokalne samouprave koja pri-pada građanima. 
Odajući  priznanje za sva postignuća, Osječko-baranjska županija dodijelila nam je  svoju «Povelju lokalne 
samouprave» 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. 
U godini koja slijedi planiramo ostvariti nove projekte, svojom praksom nastojati doseći razinu koja sredini 
kojom upravljamo nosi napredak, a njezinim stanovnicima perspektivu boljitka. Izradom razvojnih projekata i 
projektno-tehničke dokumentacije za desetak projekata višemilijunske vrijednosti, pripremamo se za 
povlačenje sredstava iz izdašnijih europskih i državnih izvora. 
 
 
Projekt kružnog toka u pripremi  
Općina Bizovac u suradnji sa Upravom za ceste Osječko-baranjske županije priprema projektnu 
dokumentaciju "Rekonstrukcije raskrižja županijske ceste u Sunčanoj ulici-skretanje za OFMIR i Bizovačke 
toplice". Razmatrajući više idejnih varijanti ipak je najprihvatljivije rješenje raskrižje u obliku kružnog toka. 
 
 
Blagdansko izdanje časopisa Matko  
Zahvaljujući upornim i marljivim entuzijastima iz Ogranka Matice hrvatske u Bizovcu i financijskoj potpori 
pruženoj od strane Općine Bizovac, uoči Božića iz tiska je izašao  29. blag-danski  broj vrlo popularnog 
časopisa „Matko“. Glavni i odgovorni urednik Vjekoslav Đaniš sa svojim je suradnicima i za ovo izdanje 
pripremio je pregršt zanimljivih priloga s brojnim kvalitetnim fotografskim ilustracijama. Časopis u nakladi od 
500 komada je besplatan i svim zainteresiranim čitateljima biti će dostupan već ovih dana, kako u tiskanom 
izdanju tako i na službenim internetskim stranicama Općine Bizovac. 
 
 
Županijska potpora Općini Bizovac  
Nakon javnih poziva  iz županijskog proračuna odobreno čak 4,62 milijuna kuna za 30 općina i gradova naše 
Županije, što je potpora Županije za njihova ulaganja i projekte izgradnje vodocrpilišta, odvodnje, pročistača, 
nerazvrstanih cesta, kuća oproštaja, vatrogasnih domova, športskih terena i druge infrastrukture. Time se 
podiže razina kvalitete života građana, za što općine i gradovi dakako izdvajaju i znatna vlastita financijska 
sredstva. Općini Bizovac dodijeljena je ukupna financijska potpora od 200.000,00 kuna i to   za rekonstrukciju 
i izgradnju vatrogasnog doma i spremišta u Bizovcu u iznosu od 100.000,00 kuna i isto toliko za nastavak 
izgradnje odvodnje u naseljima Bizovac i Samatovci. 
 
U Bizovcu, 1. ožujka 2017. 
 

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 __. sjednici održanoj  _________ 2017. 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 2016. godine 
 
 
 

I. 
 Općinsko vijeće Općine Bizovac prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za 
razdoblje  VII-XII mjesec 2016. godine. 
 

 
II. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA: 022-05/17-01/5  
URBROJ: 2185/03-17-1 

Predsjednik Općinskoga vijeća 
Bizovac, _______ 2017.        Davor Torjanac, v.r. 
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