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UVODNE NAPOMENE 

 

 

 

Ovo Izvješće  izrađeno je u svrhu ispunjavanja obveze utvrđene člankom 26. stavkom 5. Zakona o 

sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 

123/17, 151/22), kojim je propisano da  jedinica lokalne samouprave izvješćuje putem regionalnog 

koordinatora Koordinacijsko tijelo  polugodišnje i godišnje o provedbi Provedbenog programa, u 

kojem u skladu s odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi 

akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 6/19), izvješćuje o napretku u provedbi mjera, 

aktivnosti i projekata te ostvarivanju pripadajućih pokazatelja rezultata.  

 

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja koji se izrađuje u skladu s odredbama 

Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne 

novine“, broj 123/1/.,15/22,)  te Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od 

nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne 

novine“, broj 89/18). 

 

Provedbeni program opisuje i  osigurava postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta 

strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave. Stoga, u ovom 

provedbenom programu razrađene su mjere za provedbu ciljeva iz Plana razvoja Osječko-baranjske 

županije za razdoblje do 2027. godine. Time se osigurava koherentnost čitavog sustava planiranja 

javnih politika na nacionalnoj razini. 

 

Provedbeni program za razdoblje 2021.-2025. godine (KLASA: 302-02/21-01/2; URBROJ: 2158/03-

21-2 donio je Općinski načelnik 14. prosinca 2021. godine, a 1. rujna 2022. godine donio je prve 

izmjene i dopune Provedbenog programa  kojima je provedeno usklađivanje s Planom razvoja 

Osječko-baranjske županije.  

 

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa obuhvaća razdoblje od dana donošenja do 31. 

prosinca 2022. godine, a sadrži pregled stanja, izvješće o napretku u provedbi mjera, te doprinos  

      ostvarenju ciljeva javnih politika. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PREGLED STANJA 

 

 Općina Bizovac u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se   

neposredno ostvaruju potrebe građana, a koje nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima i 

to osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, 

komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno 

obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, 

protupožarnu  i civilnu zaštitu, promet na svom području, nerazvrstane ceste i ostale poslove sukladno 

posebnim zakonima. 

 

Svoje djelovanje  u razdoblju 2021.-2025. godine Općina Bizovac usmjerila ja na provedbu  osam  mjera 

u okviru tri prioriteta: 

                    1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo 

                    2. Razvoj infrastrukture i unapređivanje zaštite okoliša 

                    3. Unaprjeđenje kvalitete života stanovnika Općine 

 

Tijekom  izvještajnog razdoblja susreli smo se s brojnim izazovima gospodarskog  oporavka od 

zdravstvenih i društveno-ekonomskih posljedica  pandemije COVID -19. i obavljali sve poslove iz svoje 

nadležnosti uz poduzimanje potrebnih preventivnih mjera sukladno odlukama i uputama nadležnih tijela 

s ciljem sprječavanja zaraze korona virusom te zaštite zdravlja i sigurnosti stanovnika Općine. 

 

 

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA   

 

2.1. Analiza statusa provedbe 

 

Provedbeni program za razdoblje 2021.-2025. obuhvaća osam mjera  u  okviru tri prioritetna  područja. 

Status provedbe  mjera  prikazan je tablici u nastavku. 

                                                     

Tablica 1: Status provedbe mjera  

 

REDNI 

BROJ 

NAZIVMJERE OPIS STATUSA PROVEDBE M.JERE 

1. Razvoj  održive poljoprivrede i 

gospodarstva 

U TIJEKU 

2. Izgradnja i razvoj prometne, 

komunalne i javne infrastrukture 

U TIJEKU 

3. Adaptacija i izgradnja građevinskih 

objekata i javnih prostora na području 

Općine 

U TIJEKU 



4. Unaprjeđenje infrasrukture i javnih 

prostora na području Općine 

U TIJEKU 

5. Zaštita, očuvanje i obnova kulturne 

baštine i  identiteta 

U TIJEKU 

6. Unaprjeđenje sustava socijalnih usluga i 

poboljšanje kvalitete života socijalno 

ugroženih skupina 

U TIJEKU 

7. Izgradnja i unaprjeđenje odgojno-

obrazovne infrastrukture i sadržaja 

U TIJEKU 

8. Osiguranje veće sigurnosti stanovnika 

Općine 

U TIJEKU 

 

 

        2.2  Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima 

 

U Provedbenom  program Općine Bizovac 2021.-2025.  svaka  mjera povezana je s Programom u 

Proračunu Općine Bizovac. 

U izvještajnom razdoblju za provedbu mjera utrošena sredstva prikazana su u tablici u nastavku.  

 

Tablica 2: Prikaz utrosenih proracunskih sredstava 

 

NAZIVMJERE PROGRAM U PRORACUNU IZNOS UTROSENIH 

PRORACUNSKIH 

SREDSTAVA 

Razvoj  održive poljoprivrede i 

gospodarstva 

Aktivnost A100801 Subvencije 

trgovačkim društvima u javnom 

sektoru, Aktivnost A100802 

Subvencije trgovačkim društvima u 

javnom sektoru, Aktivnost A100803 

Poticanje poljoprivrede, Aktivnost 

A100804 Stambeni krediti u funkciji 

poticanja gospodarstva 

323.736,20 

Izgradnja i razvoj prometne, 

komunalne i javne infrastrukture 

A100701 Izrada planova i projekata, 

A100702 Sufinanciranje stručnog 

tima za EU projekte Dvorac Valpovo, 

Tekući projekt 100701 Sufinanciranje 

nabave spremnika za komunalni 

        5.172.114,06 



otpad, K100701 Kapitalna pomoć za 

izgradnju sustava za odvodnju i 

pročišćavanje otpadnih voda Bizovac 

- Samatovci, K100702 Otkup parcele 

kod crkve u Cretu, K100703 Zgrada 

komunalnog pogona Općine Bizovac, 

K100704 Izgradnja ljetne pozornice u 

Cretu, K100705 Asfaltiranje ceste do 

groblja u Habjanovcima, K100706 

Izgradnja ceste i javne rasvjete u ulici 

Augusta, K100707 Uređenje platoa 

ispred mrtvačnice u Bizovcu, 

K100708 Obnova nogostupa Bizovac, 

K100709 Obnova nogostupa u 

Habjanovcima. K100710 Izgradnja 

javne rasvjete za naselje Brođanci III, 

K100711 Izgradnja javne rasvjete za 

naselje Habjanovci, K100712 

Izgradnja rasvjete igrališta BSK 

Termia Bizovac, K100713 Spomen 

obilježje u znak 7.11.1991., K100714 

Ograda oko groblja u Cretu, K100715 

Ograda zgrade DVD-a u 

Habjanovcima. K100716 Video 

nadzor, K100717 Projektna 

dokumentacija javne rasvjeta u 

Cvjetnoj ulici, K100718 Projektna 

dokumentacija javna rasvjeta 

K.Tomislava Bizovac, K100719 

Projektna dokumentacija 

rekonstrukcija M.P.Katančića 

Bizovac, K100720 Projektna 

dokumentacija pješačko-biciklistička 

staza kroz Valpovačku ulicu, 

K100721 Projektna dokumentacija 

NCDIM BSK Bizovac, K100722 

Krovište mrtvačnice Brođanci, 

K100723 Krovište mrtvačnice 

Habjanovci, K100724 Obnova javne 

rasvjete Valpovačka ulica, K100725 

Obnova javne rasvjete Sunčana ulica, 

K100726 Ugradnja vanjske PVC 

stolarije udruga umirovljenika, 

K100727 Energetska obnova zgrade 

NK Jadran Habjanovci, K100728 

Nadstrešnica NK SLoga 1958 u 

Samatovcima, K100729 Obnova 

zgrade edukativnog centra u 

Samatovcima, K100730 Uređenje 

svlačionica NK Hajdin Cret 



Adaptacija i izgradnja 

građevinskih objekata i javnih 

prostora na području Općine 

Aktivnost A100301 Materijalni 

rashodi, Aktivnost A100302 Tekuće 

održavanje zgrada i prostora, 

Kapitalni projekt K100301 Kapitalna 

ulaganja u prostor i opremu 

      999.723,47 

Unaprjeđenje infrasrukture i javnih 

prostora na području Općine 

Aktivnost A100601 Materijal i 

dijelovi za održavanje javne rasvjete, 

Aktivnost A100602 Održavanje 

prometnih površina, ulica, nogostupa 

i prometne signalizacije, Aktivnost 

A100603 Održavanje zelenih 

površina u općini, Aktivnost A100604 

Odvoz velikog otpada i sanacija 

nelegalnih odlagališta smeća, 

Aktivnost A100605 OStale djelatnosti 

na održavanju, zaštiti i unaprjeđenju 

prostora, Aktivnost A100606 

Održavanje i uređenje javnih površina 

i poljskih puteva, Aktivnost A100607 

Održavanje groblja i mrtvačnica, 

Aktivnost A100608 Uređenje 

kanalske mreže, Aktivnost A100609 

Sanacija oštećenja na asfaltnim 

cestama nakon izgradnje kanalizacije 

1.403.502,37 

Zaštita, očuvanje i obnova 

kulturne baštine i  identiteta 

Aktivnost A101001 Bizovačke ljetne 

večeri, Aktivnost A101002 Proljeće u 

Cretu, Aktivnost A101003 Ljetni 

susreti u Samatovcima, Aktivnost 

A101004 Djelatnost udruga u kulturi, 

Kapitalni projekt K101002 Obnova 

sakralnih objekata kroz pomoć 

vjerskim zajednicama 

4.082.596,21 

Unaprjeđenje sustava socijalnih 

usluga i poboljšanje kvalitete života 

socijalno ugroženih skupina 

Aktivnost A101201 Pomoć za 

podmirenje troškova stanovanja, 

Aktivnost A101202 Pomoć 

građanima i kućanstvima za nabavu 

ogrjeva, Aktivnost A101203 Potpora 

majkama za novorođeno dijete, 

Aktivnost A101204 Sufinanciranje 

toplog obroka za učenike osnovnih 

škola, Aktivnost A101205 

Sufinanciranje kupovine udžbenika 

za učenike osnovne škole, AKtivnost 

A101206 Jednokratne pomoći 

socijalno ugroženim građanima, 

Aktivnost A101207 Pomoć 

hummanitarnim udrugama - sveti 

Vinko Pauls, Aktivnost A101208 

Pomoć humanitarnim udrugama - 

Crveni križ, Aktivnost A101209 

Zaželi priliku u općini Bizovac 

1.649.048,84 



Izgradnja i unaprjeđenje odgojno-

obrazovne infrastrukture i 

sadržaja 

Aktivnost A100901 Sufinanciranje 

rada dječjeg vrtića Maslačak Bizovac, 

Aktivnost A100901 Sufinanciranje 50 

% dječjeg vrtića izvan Općine 

Bizovac, Kapitalni projekt K100901 

Dogradnja dječjeg vrtića Maslačak u 

Bizovcu, Aktivnost A100902 

Sufinanciranje javnog prijevoza 

učenika i studenata, Aktivnost 

A100903 Stipendije učenicima i 

studentima, Aktivnost A100904 

Pomoć OŠ, Kapitalni projekt 

A100902 Izgradnja igrališta s 

umjetnom travom kod škole u Bizovc 

1.683.458,60 

Osiguranje veće sigurnosti 

stanovnika Općine 

Aktivnost A101301 Civilna zaštita, 

Aktivnost A101302 Hrvatska gorska 

služba spašavanja, Aktivnost 

A101303 Vatrogasna zajednica 

Bizovac, Aktivnost A101304 Zaštita 

od požara - DVD Valpovo, Aktivnost 

A101305 Zaštita od požara - JPVP 

Grada Osijek 

179.665,37 

 

 

2.3. Zaključak o ostvarenom napretku  u provedbi mjera 

 

Analizom godišnjeg izvješća Provedbenog programa Općine Bizovac za razdoblje od 1. siječnja 2022. 

do 31. prosinca 2022. godine Općina Bizovac  provela je većinu  mjera u skladu s predviđenom 

dinamikom. 

 

U okviru Mjere 2. Izgradnja i razvoj prometne, komunalne i javne infrastrukture  od Projekta K100706 

Zgrada komunalnog pogona Općine Bizovac, Općina je odustala 

Aktivnosti K100707 Uređenje platoa ispred mrtvačnice u Bizovcu, K100708 Obnova nogostupa u 

Habjanovcima,  K100727 Energetska obnova zgrade NK Jadran Habjanovci, K100728 nadstrešnica NK 

Sloga 1958 u  Samatovcima,,  K100729 Obnova zgrade Edukativnog centra u Samatovcima zbog 

nedostatke sredstava ( veliki rast troškova energenata) prenijete su 2023. godinu. 

Aktivnosti K100704 Izgradnja ljetne pozornice u Cretu, K100706 Izgradnja ceste i javne rasvjete u ulici 

Augusta Šenoe, K100711 Izgradnja javne rasvjete za naselje Habjanovci, K100712 Izgradnja rasvjete 

igrališta BSK Termia, K100714 Ograda oko groblja u Cretu, K100715 Ograda zgrade DVD-a u 

Habjanovcima, K100719 Projektna dokumentacija rekonstrukcija M.P. Katančića Bizovac, K100720 

Projektna dokumentacija pješačko-biciklistička staza kroz Valpovačku ulicu, K100725 Obnova javne 

rasvjete Sunčana ulica , K100726 Ugradnja vanjske PVC stolarije udruga umirovljenika, K100730 

Uređenje svlačionica NK Hajdin Cret su provedene. 

 

U Provedbenom programu Općine Bizovac za razdoblje 2021.-2025. godine mjere su sagledane unutar 

četverogodišnjeg razdoblja te se većina mjera provodi kontinuirano. 



 

2.4. Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka  ostvarenja 

 

Općina Bizovac za sada nema preporuka za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja. 

Većina mjera se provodi planiranom dinamikom ili kontinuirano. 

 

 

        3.    DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA 

 

 

Provedbom mjera utvrđenih u Provedbenom programu doprinosi se sljedećim ciljevima, odnosno 

prioritetima: 

 

1. KONKURETNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO 

2. RAZVOJ INFRASTRUKTURE I UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE OKOLIŠA 

3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA OPĆINE 

 

Mjera 1. Razvoj održive poljoprivrede i gospodarstva 

 

 

PRIORITET 1. KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO 

MJERA 1.1. Razvoj održive poljoprivrede i gospodarstva 

CILJ MJERE: Potaknuti gospodarske aktivnosti koje će već postojećim ili novim 

poduzetnicima, obrtnicima i obiteljskim gospodarstvima omogućiti 

samozapošljavanje i zapošljavanje. Usmjeriti i potaknuti 

poljoprivrednike s područja općine Bizovac na održivi razvoj onih 

poljoprivrednih grana koje na ovom području imaju osnovu za 

održivost obiteljskih gospodarstava. 

AKTIVNOSTI:  

• Dodjela subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru 

• Poticanje unaprjeđenja poljoprivrednih djelatnosti 

• Dodjela stambenih kredita u funkciji poticanja gospodarstva 

NOSITELJ: Općina Bizovac 

OČEKIVANI 

REZULTATI: 

Modernizirana poljoprivredna infrastruktura i oprema, s ciljem 

povećanja opsega zapošljavanja i samozapošljavanja, poticanje 

poljoprivrednika na održivost obiteljskih gospodarstava. Dodijeljeni 

stambeni krediti, potaknut razvoj gospodarstva.  

 



INDIKATORI: • Broj trgovačkih društava koji primaju subvenciju 

• Broj dodijeljenih stambenih kredita 

RAZDOBLJE 

PROVEDBE: 

2021.-2025. 

 

 

Mjera je u skladu s 9. posebnim ciljem Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. 

godine koji glasi „Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja te konkurentnosti i inovativnosti 

gospodarstva 

 

Mjera 2. Izgradnja i razvoj prometne, komunalne i javne infrastrukture 

 

PRIORITET 2. RAZVOJ INFRASTRUKTURE I UNAPREĐIVANJE 

ZAŠTITE OKOLIŠA 

MJERA 2.1.  Izgradnja i razvoj prometne, komunalne i javne infrastrukture 

CILJ MJERE: Stvaranje preduvjeta za nesmetani rast i razvoj gospodarstva/ 

gospodarskih aktivnosti te povećanje kvalitete života građana kroz 

učinkovito održavanje društvene, prometne i komunalne 

infrastrukture. 

AKTIVNOSTI:  

• Izrada prostornih i ostalih planova te projektne dokumentacije za 

EU i nacionalne projekte 

• Sufinanciranje nabave spremnika za komunalni otpad 

• Izgradnja sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 

Bizovac – Samatovci 

• Izgradnja i asfaltiranje cesta i nogostupa na području Općine 

• Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 

• Adaptacija i uređenje groblja i popratne infrastrukture 

(mrtvačnice, ograde, parkirališta i ostalo) 

• Adaptacija i energetska obnova zgrada na području Općine 

 

NOSITELJ: Općina Bizovac 

OČEKIVANI 

REZULTATI: 

 

Poboljšana kvaliteta prometne, javne i komunalne infrastrukture – 

izrađeni prostorni planovi, izgrađen sustav odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda, izgrađene i asfaltirane prometnice i nogostupi, uređena 

i proširena groblja, energetski obnovljene zgrade na području Općine.  



INDIKATORI: • Broj nabavljenih spremnika za komunalni otpad 

• Broj km izgrađene kanalizacijske mreže 

• Udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom 

RAZDOBLJE 

PROVEDBE: 

2021.-2025. 

 

 

Mjera je u skladu sa 6. posebnim ciljem Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. 

godine koji glasi „Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem 

ekološke i energetske tranzicije“. 

 

Mjera 3. Adaptacija i izgradnja građevinskih objekata i javnih prostora na području Općine  

 

PRIORITET 2. RAZVOJ INFRASTRUKTURE I UNAPREĐIVANJE 

ZAŠTITE OKOLIŠA 

 

MJERA 3  Adaptacija i izgradnja građevinskih objekata i javnih prostora 

na području Općine 

CILJ MJERE: Prostorno urediti i izgraditi Općinu kontinuiranim ulaganjem u zgrade 

i prostore u vlasništvu Općine. 

AKTIVNOSTI: • Kontinuirano održavanje zgrada i prostora u vlasništvu Općine 

• Ulaganja u opremu zgrada i prostora  u vlasništvu Općine 

NOSITELJ: Općina Bizovac 

OČEKIVANI 

REZULTATI: 

Prostorno uređena i izgrađena Općina, uz razvijeno i unaprjeđeno 

ulaganje u zgrade i prostore u vlasništvu Općine.  

INDIKATORI: • Broj održavanih zgrada u vlasništvu Općine 

• Broj novoopremljenih zgrada i prostora u vlasništvu Općine 

RAZDOBLJE 

PROVEDBE: 

2021.-2025. 

 

Mjera je u skladu sa 6. posebnim ciljem Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. 

godine koji glasi „Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem 

ekološke i energetske tranzicije“. 

 

 

 

 



Mjera 4. Unaprjeđenje infrastrukture   i javnih prostora na području Općine 

 

 

PRIORITET 2. RAZVOJ INFRASTRUKTURE I UNAPREĐIVANJE 

ZAŠTITE OKOLIŠA 

MJERA 4.  Unaprjeđenje infrastrukture i javnih prostora na području 

Općine 

CILJ MJERE: Unaprijediti komunalnu infrastrukturu i javne površine redovitim 

održavanjem i uređenjem. 

AKTIVNOSTI: • Provedba održavanja prometnica, nogostupa i prometne 

signalizacije 

• Održavanje javnih prostora i zelenih površina na području Općine 

• Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom – sanacija odlagališta 

i ostalo 

• Održavanje i uređenje poljskih puteva 

• Uređenje kanalske mreže 

• Sanacija oštećenja na asfaltnim cestama nakon izgradnje 

kanalizacije 

 

NOSITELJ: Općina Bizovac 

OČEKIVANI 

REZULTATI: 

Unaprjeđena razna infrastruktura, zaštita okoliša i javne površine na 

području Općine – sanirana odlagališta, poljski putevi, kanalske 

mreže, oštećenja na cestama, redovito održavane prometnice, 

nogostupi i javne zelene površine. 

INDIKATORI: • Broj m saniranih poljskih puteva 

• Broj saniranih divljih odlagališta otpada 

• Broj km održavanih prometnih površina 

RAZDOBLJE 

PROVEDBE: 

2021.-2025. 

 

 

Mjera je u skladu sa 6. posebnim ciljem Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. 

godine koji glasi „Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem 

ekološke i energetske tranzicije“. 

 

Mjera 5. Zaštita, očuvanje i obnova kulturne baštine i identiteta 

 

 

PRIORITET 2. RAZVOJ INFRASTRUKTURE I UNAPREĐIVANJE 

ZAŠTITE OKOLIŠA 



MJERA 5.  Zaštita, očuvanje i obnova kulturne baštine i identiteta 

CILJ MJERE: Obogatiti i unaprijediti kulturni i religijski život na području Općine 

organiziranjem raznih manifestacija i dodjelom financijske i stručne 

pomoći organizacijama civilnog društva u njihovim aktivnostima i 

radu. 

AKTIVNOSTI:  

• Organiziranje Bizovačkih ljetnih večeri 

• Organiziranje folklorno-zabavne manifestacije  Proljeće u Cretu 

• Organiziranje manifestacije Ljetni susreti u Samatovcima 

• Financiranje djelatnosti udruga u kulturi 

• Provođenje EU projekta Čuvarica baštine u srcu Bizovca 

• Obnova sakralnih objekata kroz pomoć vjerskim zajednicama 

 

NOSITELJ: Općina Bizovac 

OČEKIVANI 

REZULTATI: 

Putem raznih manifestacija, financijske pomoći Općine, obnovom 

sakralnih objekata i provođenjem projekata za unaprjeđenje kulturnih 

objekata, unaprijeđen kulturni i religijski život stanovnika. 

INDIKATORI: • Broj obnovljenih sakralnih objekata 

• Broj organiziranih kulturnih manifestacija 

• Postotak završenosti Eu projekta Čuvarica baštine u srcu 

Bizovca 

 

RAZDOBLJE 

PROVEDBE: 

2021.-2025. 

 

Mjera je u skladu s 4. posebnim ciljem Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. 

godine koji glasi „Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnog i kvalitetnog života 

građana“. 

 

Mjera 6. Unaprjeđenje sustava socijalnih usluga i poboljšanje kvalitete života socijalno ugroženih 

skupina 

 

PRIORITET 3. UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA 

OPĆINE 

MJERA 6.  Unaprjeđenje sustava socijalnih usluga i poboljšanje kvalitete 

života socijalno ugroženih skupina 

CILJ MJERE: Ojačati socijalnu uključenost osoba u nepovoljnom položaju i 

unaprijediti socijalnu skrb i usluge. 

AKTIVNOSTI: • Dodjela financijske pomoći za podmirenje troškova stanovanja 

• Dodjela financijske pomoći građanima i kućanstvima za nabavu 

ogrjeva 



• Dodjela potpore za novorođenčad 

• Sufinanciranje toplog obroka  i kupovine udžbenika za učenike 

osnovnih škola 

• Dodjela jednokratnih pomoći socijalno  ugroženim građanima 

 

• Dodjela financijske pomoći humanitarnim udrugama sa područja 

Općine 

• Provođenje projekta Zaželi bolju priliku 

 

NOSITELJ: Općina Bizovac 

OČEKIVANI 

REZULTATI: 

Unaprijeđena socijalna skrb i povećana socijalna uključenost osoba u 

nepovoljnom položaju. 

INDIKATORI: • Broj dodijeljenih potpora za novorođenčad 

• Broj korisnika koji primaju jednokratnu pomoć 

• Broj korisnika kojima se dodjeljuje financijska pomoć za nabavu 

ogrjeva 

 

RAZDOBLJE 

PROVEDBE: 

2021.-2025. 

 

 

Mjera je u skladu s 2. posebnim ciljem Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. 

godine koji glasi „Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi“. 

 

Mjera 7. izgradnja i unaprjeđenje odgojno-obrazovno infrastrukture i sadržaja 

 

PRIORITET 3. UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA 

OPĆINE 

MJERA 7  Izgradnja i unaprjeđenje odgojno- obrazovne infrastrukture i 

sadržaja  

CILJ MJERE: Unaprijediti odgojno-obrazovnu infrastrukturu i kvalitetu rada 

odgojno-obrazovnih institucija kako bi bile u mogućnosti zadovoljiti 

pedagoške standarde, odgovoriti potrebama djeteta, pridonijeti 

stjecanju novih znanja i vještina te promjenama na tržištu rada. 

AKTIVNOSTI: • Sufinanciranje rada dječjeg vrtića Maslačak Bizovac i dječjih 

vrtića izvan Općine Bizovac 

• Dogradnja dječjeg vrtića Maslačak Bizovac 

• Sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata 

• Dodjela stipendija učenicima i studentima 

• Izgradnja igrališta s umjetnom travom kod škole u Bizovcu 

 



NOSITELJ: Općina Bizovac 

OČEKIVANI 

REZULTATI: 

Unaprijeđena infrastruktura i kvaliteta rada odgojno-obrazovnih 

institucija, zadovoljavaju pedagoške standarde, te kontinuirano 

pridonošenje stjecanju novih znanja i vještina kod djece  

INDIKATORI: • Broj upisane djece u vrtić 

• Broj stipendiranih učenika i studenata 

• Broj učenika i studenata  kojima se sufinancira prijevoz 

RAZDOBLJE 

PROVEDBE: 

2021.-2025. 

 

Mjera je u skladu s 3. posebnim ciljem Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. 

godine koji glasi „Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u 

funkciji gospodarstva i tržišta rada“. 

 

Mjera 8. Osiguranje veće sigurnosti stanovnika Općine 

 

 

PRIORITET 3. UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA 

OPĆINE 

MJERA 8.  Osiguranje veće sigurnosti stanovnika Općine 

CILJ MJERE: Unaprijediti civilne i protupožarne zaštite s ciljem osiguranja veće 

sigurnosti stanovništva Općine. 

AKTIVNOSTI: • Sufinanciranje civilne zaštite 

• Sufinanciranje HGSS-a 

• Sufinanciranje rada i aktivnosti VZ Bizovac 

• Sufinanciranje protupožarne zaštite i DVD-a s područja Općine 

 

NOSITELJ: Općina Bizovac 

OČEKIVANI 

REZULTATI: 

Unaprijeđena civilna i protupožarna zaštita, samim time osigurana 

veća sigurnost stanovništva Općine 

INDIKATORI: • Broj intervencija zaštite i spašavanja 

• Ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLPS 

• Broj osposobljenih članova DVD-a 

RAZDOBLJE 

PROVEDBE: 

2021.-2025. 

 



Mjera je u skladu s 8. posebnim ciljem Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. 

godine koji glasi „Jačanje kapaciteta, spremnosti i otpornosti zajednice na rizike“. 

 

                                                                                           OPĆINSKI  NAČELNIK 

                                                                                                    Srećko Vuković 
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