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OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

n/r predsjednika vijeća 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

povodom razmatranja Izvješća o radu općinskog načelnika  

za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. 

 

 

 

 

 

Općinski načelnik 

Srećko Vuković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Izvješće općinskog načelnika o radu i aktivnostima 

u vremenskom razdoblju od 1. siječnja do 30 lipnja 2017. 

 

Subvencije prijevoza učenika srednjih škola, studenata i djece s posebnim potrebama 

Tijekom  razdoblja od  siječanja do  lipnja 2017. godine Općina Bizovac sufinancirala je  mjesečne 

karte za međumjesni javni prijevoz autobusom i vlakom redovitih učenika srednjih škola i studenata 

s prebivalištem na području Općine Bizovac.  Dodatna posebna pogodnost pružena je svim učenicima 

i studentima kojima je ciljno odredište Osijek. Potpisanim ugovorom Panturist  se obvezao uručiti 

mjesečnu kartu koja se sastoji se od dva dijela i to: kartice za prijevoz u autobusima Panturista  i 

kartice za prijevoz u vozilima tvrtke GPP  iz Osijeka za I i II gradsku zonu.  

Općina Bizovac i Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ iz Osijeka dogovorili  su suradnju oko 

organiziranog prijevoza troje učenika s posebnim potrebama s prebivalištem na području bizovačke 

općine i to od mjesta njihovog stanovanja do mjesta školovanja odnosno obrazovnog  Centra „Ivan 

Štark“ u Osijeku. Cijeneći dosadašnju suradnju vrlo korisnom za djecu, a i njihove roditelje općinski 

načelnik  i ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“, Edit Lemal potpisali su ugovor o 

nastavku sufinanciranja prijevoza i u ovoj 2017. godini. Ugovorom je utvrđeno da će dio troškova 

prijevoza učenika shodno odabranoj ponudi prijevoznika sufinancirati Ministarstvo socijalne politike 

i mladih u iznosu od 65% od ukupnog mjesečnog troška prijevoza učenika, a preostalih 35% 

razmjerno broju kilometara i nastavnih dana u godini  sufinancirati će Općina Bizovac.  

 

Izgrađeno reciklažno dvorište 

Dana 16. siječnja 2017. otvoreno je Reciklažno dvorište Valpova na adresi Sunčana bb Valpovo. 

Reciklažno dvorište na  raspolaganju je svim  korisnicima sa područja Grada Valpova, Općina 

Bizovac, Koška i Petrijevci svakim radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 07:00-

20:00 sati.     Na reciklažno dvorište Valpovo korisnici usluga  uz predočenje osobne iskaznice mogu 

dopremiti i odložiti sljedeće vrste otpada: kiseline, lužine i otapala; fotografske kemikalije; 

fluorescentne cijevi i otpad koji sadrži živu; pesticide; odbačenu opremu koja sadrži 

klorofluorougljike; jestiva i motorna ulja i masti; boje: tiskarske boje, ljepila i smole; deteržente; 

električnu i elektroničku opremu; citotoksike i citostatike; drvo koje sadrži opasne tvari; tekstil i 

odjeću; metale i ambalažu od metala; staklo i staklenu ambalažu; papir i karton te ambalažu od papira 

i kartona; plastiku i ambalažu od plastike; kompozitnu ambalažu  i ambalažu onečišćenu opasnim 

tvarima; metalnu ambalažu uključujući prazne spremnike pod tlakom. Pravnim osobama odlaganje 

otpada na Reciklažno dvorište Valpovo nije dozvoljeno. Obveza im je otpad zbrinjavati putem 

ovlaštenih sakupljača. Izgradnju reciklažnog dvorišta financirale u Općine Bizovac i Petrijevci te grad 

Valpovo. 

Rekonstrukcija potkrovlja dječjeg vrtića Maslačak 

U prvoj polovici 2017.  provedene su aktivnosti vezane za nekoliko kapitalnih projekata, među kojima 

je 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. 

 

Ugovorena suradnja Općine Bizovac i LRA Belišće 

Lokalna razvojna agencija Grada Belišća s Općinom Bizovac potpisala je ugovor o poslovnoj 

suradnji. Između potpisnika već je u ranijem vremenskom razdoblju  ostvarena suradnja kroz 

nekoliko projekata, između ostalih surađivalo se i na projektu prekogranične suradnje na relaciji 

Hrvatska – Mađarska. Potpisanim ugovorom LRA obvezala se Općinu informirati o aktualnim 

natječajima, pripremati projektnu dokumentaciju te provoditi savjetovanja.  

 



Otvoren Edukativni centar 

U  petak, 10. veljače u Bizovcu  upriličeno je prigodno otvorenje „Edukativnog centra“ čija je potpuna 

obnova završena  krajem protekle godine. Ovaj moderno uređeni prostor sa centralnim grijanjem, 

klimatiziran i opremljen audio i video tehnikom u u strogom središtu Bizovca ukupne iskoristive 

površine veće od 250 četvornih metara   za svoje aktivnosti u jednom će dijelu koristiti  Humanitarna 

udruga Svetog Vinka Paulskog kojoj je na korištenje dodijeljen uredski prostor površine  61 četvorni 

metar  te Lovačko društvo „Fazan“ Bizovac koje je za svoje aktivnosti  dobilo uredsku prostoriju 

veličine 25 četvorni metar. Posebno uređena višenamjenska konferencijska dvorana   od 120 

četvornih metara služiti za održavanje raznih društvenih događanja kao što su skupštine, političke 

tribine, prezentacije, predavanja, promocijei slična društvena događanja. U sklopu objekta nalazi se 

sanitarni čvor, invalidski toalet, kuhinju sa pomoćnim prostorijama, skladišta i poluotvorena terasa s 

nadstrešnicom. Cijela zgrada Edukativnog centra u čijem se sastavu nalaze i prostorije KUD-a 

Bizovac energetski je obnovljena  i izgrađeno je  novo krovište. Financijsku potporu realizaciji 

projekta obnove i rekonstrukcije Edukativnog centra pružili su Osječko baranjska županija i 

Ministarstvo obnove i regionalnog razvoja.  

 

Edukativna radionica o  korištenju  mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 

2014.-2020. 

LAG „Karašica“ i Općina Bizovac zajedno su organizirali edukativno informativnu radionicu tijekom 

koje  se govorilo o  korištenju  mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. 

Cilj radionice koja  je održana 15. veljače s početkom u 18 sati u prostoru novo uređenog Edukativnog 

centra u Bizovcu bilo  je upoznavanje zainteresiranih poljoprivrednika s načinom provedbe drugog 

natječaja  „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.  U sklopu održavanja edukativne 

radionice predstavljene su teme: postupak prijave na natječaj, izrada poslovnog plana, obveze 

korisnika glede poreznog aspekta, najučestaliji problemi uočeni u prijavama s prvog natječajnog 

ciklusa i predstavljanje Plana objave natječaja za mjere u 2017. godini. 

 

Suorganizacija stručnog skupa“Male destilerije, nova organizacija uzgajivača i prerađivača i 

razvoj u tradicijskom šljivarstvu”. 

Uvođenje instituta male destilerije, Pravilnik o trošarinama, nova organizacija uzgajivača autohtonih 

zavičajnih sorti, perspektive poljoprivredne zadruge, primjeri modernizacije prerade, održivost 

zavičajnih sorti, ekološka proizvodnja, očuvanje kvalitete tradicijskih proizvoda, nužnost 

cjeloživotnog obrazovanja u voćarstvu te mogućnosti osiguravanja financijskih potpora za ruralni 

razvoj iz EU fondova samo su neke od tema o kojima se raspravljalo na  stručnom skupu održanom 

u bizovačkom Edukativnom centru u Bizovcu pod nazivom “Male destilerije, nova organizacija 

uzgajivača i prerađivača i razvoj u tradicijskom šljivarstvu”. 

Skup su zajednički organizirali Udruga proizvođača domaće šljivovice “Slavonka” Osijek i Općina 

Bizovac uz potporu Ministarstva poljoprivrede i pod pokroviteljstvom Rasadnika “Milić” iz Donjeg 

Miholjca. 

 

Provedena anketa o interesu za upis djece u jaslice 

Nakon što su dječjem vrtiću Maslačak Bizovac  obavljeni završni radovi na uređenju potkrovlja ovog 

objekta provedena je  anketa s ciljem  utvrđivanjen interesa i potreba roditelja na području općine 

Bizovac za mogućim pokretanjem mješovite jasličke skupine koja bi skrbila o djeci od 12 mjeseci do 

tri godine života u pedagoškoj 2017.-2018. godini. Anketni listić mogao se  ispuniti i predati u Općini 

Bizovac, ili osoblju vrtića u Bizovcu. 

 

Završetak obnove društvenog doma u Cretu Bizovačkom 

U proteklih nekoliko godina do danas na području Creta Bizovačkog Općina Bizovac realizirala je 

više značajnih infrastrukturnih projekata uloživši pritom znatna financijska sredstva. 



Nedugo prije u potpunosti je obnovljena zgrada mjesnog društvenog doma unutar koje je od „poda 

do stropa“  obnovljena velika plesna dvorana, sanitarni čvor, popločeno dvorište, sazidana ograda od 

susjedne strane, postavljena metalnu ulazna kapija, sanirano pročelje i poslovni prostor za pekarnicu, 

te uredsku prostorija za potrebe sastanaka mjesnog odbora. Početkom 2017. pokrenut je projekt 

uređenja  preostalih, do sada neiskorištene i zapuštenih unutrašnjih prostorija unutar zgrade doma, 

čime bi u cijelosti bilo završeno obnavljanje  ovog društvenog objekta u središtu naselja Cret. 

 

Potpora projektu rekonstrukcije državne ceste 

Općina Bizovac iskazala je  zadovoljstvo zaključcima sa sastanka održanog sastanku predstavnika 

Hrvatskih cesta s predstavnicima Općine Bizovac i projektantom kada je predstavljen  projekt 

rekonstrukcije  dionice državne ceste, s naglaskom na dio koji prolazi općinom Bizovac. 

U sklopu projekta predviđena je biciklistička staza od Josipovca do raskrižja s Ulicom Augusta Šenoe 

u Bizovcu odnosno skretanja za jezero „Bizovački bajer“. Položaj biciklističke staze je sa sjeverne 

strane ceste, osim u širem centru Bizovca, gdje će biciklističke staze biti izgrađena obostrano u 

odnosu na cestu. 

Projektom je predviđeno zadržavanje broja autobusnih stajališta, dok će njihovi položaji biti 

korigirani radi usklađenja s Pravilnikom o autobusnim stajalištima; 

S obzirom na zahtjev iz posebnih uvjeta Uprave za ceste OBŽ, uz postojeće semafore u centru 

Bizovca predviđena je „semaforizacija“ i raskrižja prema Bizovačkim toplicama. 

u projekt će maksimalno moguće biti inkorporirana rješenja prometnih površina iz idejnog projekta 

„Uređenje središta naselja Bizovac u Ulici kralja Tomislava", izrađenog za Općinu Bizovac kao 

investitora od strane Zavoda za urbanizam i izgradnju, Osijek. 

Razmotreno je postojeće prometno rješenje, te mogućnost poboljšanja sigurnosti i protočnosti 

prometa. 

Predstavnici Općine Bizovac zahtijevali su da se u centru Bizovca doda trak za lijevo skretanje i na 

raskrižje s Ulicom dr. Franje Tuđmana. Projektom uređenja središta Bizovca uz predmetno raskrižje 

predviđeno parkiralište na lokaciji postojeće benzinske stanice. 

Također je utvrđeno da se postojeća benzinska stanica  bespravno nalazi na zemljištu Hrvatskih cesta, 

te korisnik benzinske stanice ne plaća nikakvu naknadu niti Hrvatskim cestama niti Općini Bizovac, 

tako da će se projektom predvidjeti uklanjanje nadzemnih objekata i podzemnih spremnika, te 

izgradnja parkirališta. 

U zoni raskrižja sa Valpovačkom ulicom, gdje nesavjesni vozači kod ugostiteljskih lokala koriste 

parkirališne površine za zaobilaženje postojećeg semafora, projektom će se primijeniti rješenje iz 

projekta „Uređenje središta naselja Bizovac u Ulici kralja Tomislava”, kojim se produljuje razdjeli 

otok i time zaobilaženje činiti nemogućim. 

U Cretu Bizovačkom izvršiti će se rekonstrukcija postojećih oborinskih kanala te malo izmaknuti 

postojeći pješački prijelaz koji se nalazi usred raskrižja i vodi prema željezničkoj stanici, kao i ukinuti 

ili izmaknuti pješački prijelaz kod škole, koji je usred raskrižja vodi „iz ničega u ništa", odnosno vodi 

na „divlji" prijelaz preko pruge. Pored svega spomenutog izvršit će se i druge korekcije na državnoj 

cesti, a sve na temelju Županijske uprave za ceste i drugih mjerodavnih institucija zainteresiranih za 

što kvalitetnija projektantska i izvedbena rješenja rekonstrukcije državne ceste DC2. 

 

Potpisan Ugovor s Javnom profesionalnom vatrogasnom postrojbom 

Vodeći brigu o sigurnosti, društvenih dobara, gospodarskih subjekata, svojih stanovnika  i njihove 

imovine Općina Bizovac zastupana po općinskom načelniku Srećku Vukoviću i Javna profesionalna 

vatrogasna postrojba Grada Osijeka zastupana po zapovjedniku Peri Čemanu potpisali su ugovor o 

međusobnoj suradnji, koja se odnosi na pružanje usluga Javne vatrogasne postrojbe u slučaju požara, 

ili drugih izvanrednih događaja. U slučaju zaprimanja dojave od 0 do 24 sata putem telefonskog broja 

193, ili 112 profesionalna postrojba dužna je u najkraćem vremenskom roku nakon žurne provjere 

dojavljene informacije izaći na intervenciju na područje Općine Bizovac zajedno sa vatrogasnim 



postrojbama lokalnih vatrogasnih  društava s kojima će od dana potpisivanja ugovora po potrebi  biti 

u stalnoj komunikaciji. 

 

Izgradnja i rekonstrukcija elektro mreže u ulici Ive Pavlića 

U općinskoj vijećnici Općine Bizovac održan je radni sastanak između predstavnika Općine Bizovac 

i HEP-a Osijek s pojedinim vlasnicima   parcela u ulici Ive Pavlića u Bizovcu radi dogovora u svezi 

izgradnje i rekonstrukcije nisko naponska električne mreže i javne rasvjete u toj bizovačkoj ulici. 

Nakon ovog sastanka djelatnici HEP-a obaviti će i razgovore s vlasnicima koji se nisu mogli odazvati 

sastanku te sa svakim vlasnikom kako bi ih upoznali s detaljima realizacije projekta.  

 

Obnova makadamske ceste do Bizovačkog bajera 

Da bi se kupačima, izletnicima i ribičima omogućio bolji pristup velikim jezerima  Općina Bizovac 

kao i svake godine dolaskom toplijeg vremena uređuje, popravlja i obnavlja makadamsku cestu koja 

vodi od kraja ulice Kardinala Alojzija Stepinca sve do vodenih površina i ribičkog doma. 

 

Utvrđivanje međa lokalne ceste Velika ulica-groblje Habjanovci 

Općina Bizovac pokrenula je  geodetske radove u sklopu  pripremnih radnji vezanih za rekonstrukciju 

ceste do groblja u Habjanovcima. Naime, nakon  dobivanja pismene suglasnosti na  „parcelacijski 

elaborat“ od Agencije za poljoprivredno zemljište iz Zagreba, a temeljem zakonskih odredbi odmah 

smo započeli s  geodetskim radovima zbog  utvrđivanja međa i granica  potrebnih za 

nesmetanu  rekonstrukciju i asfaltiranje postojeće makadamske ceste koja vodi od kraja Velike ulice 

sve do mjesnog groblja u Habjanovcima. 

 

Bizovac, 4. rujna 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 3. sjednici održanoj  __. rujna 2017. 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 2017. 
 
 
 

I. 
 Općinsko vijeće Općine Bizovac prihvaća Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Bizovac za 
razdoblje  od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine. 
 

 
II. 

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 
 
KLASA: 022-05/17-01/9 
URBROJ: 2185/03-17-2 

Predsjednik Općinskoga vijeća 
Bizovac, __. rujna 2017.               Milan Kranjčević, v.r. 
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