REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinski načelnik
KLASA: 022-05/18-02/07
URBROJ: 2188/02-01-19-3
U Rokovcima, 14. ožujka 2019. godine
Na temelju članka 48., stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15 i 123/17), te članka 49. stavak 1. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“
Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13 i 2/18), općinski načelnik Općine Andrijaševci donio
je slijedeće
IZVJEŠĆE
o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje srpanjprosinac 2018. godine
I.

UVODNI DIO

Člankom 44., stavkom1., Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 ,
137/15 i 123/17), utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne
samouprave. Sukladno članku 48. istog Zakona, općinski načelnik priprema prijedloge općih
akta, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava
djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga
samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i
rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom,
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne samouprave čija
pojedina vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina. Ako je taj
iznos veći od 1.000.000,00 kuna, može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj
iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna, te ako je
stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje
pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima, te obavlja i druge
poslove utvrđene statutom.
U izvještajnom razdoblju za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine, Općinski
načelnik Općine Andrijaševci, u okviru svog djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz

samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, Statutom Općine
Andrijaševci, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, izvršavao je i
osiguravao izvršavanje općih akata Općinskog vijeća te drugih akata Općinskog vijeća,
upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima
Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu
sa zakonom, Statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.
Provedbu navedenih zadaća, Općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i
konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz redovno održavanje
Koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije, kroz
aktivnosti Općinskog načelnika, Zamjenika općinskog načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog
upravnog odjela općine.
II.

DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

Djelovanje Općinskog načelnika odvijalo se kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela
koji je ujedno tehnička osnova rada Općinskog načelnika.
1.

Financije
Općinski načelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz
izradu i izvršavanje proračuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem
proračuna, vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga,
prikupljanje prihoda koji pripadaju Općini te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko
poslovanje Općine, a koji proizlaze iz ovlaštenja utvrđenih Zakonom o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom
planu te Statutom Općine Andrijaševci.
U razdoblju srpanj-prosinac 2018. godine ostvareno je 10.556.693,55 kuna prihoda,
dok su rashodi za navedeno razdoblje iznosili ukupno 13.529.183,36 kuna.
Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i unapređivanju izvršavanja
Proračuna Općine Andrijašvci za 2018. godinu izdvaja se slijedeće:
Proračun
Praćenje mjesečne realizacije Proračuna Općine Andrijaševci za 2018. godinu,
donošenje III. i IV. Rebalansa Proračuna za 2018. godinu te donošenje Proračuna Općine
Andrijaševci za 2019. godinu kao i projekcija Proračuna Općine Andrijaševci za 2020. i 2021.
godinu te Plana razvojnih programa od 2019. do 2021. godine obavljeno je u zakonskim
rokovima.

Prihodi
Komunalna naknada
U razdoblju srpanj-prosinac 2018. godine nastavljen je nadzor naplate prihoda
posebno što se tiče naplate komunalne naknade.

Kako je Općina dužna voditi računa o potpunoj, pravodobnoj i učinkovitoj naplati
svojih prihoda u predmetnom izvještajnom razdoblju na adrese neredovitih platiša za
dospjele, a neizvršene obveze po osnovi plaćanja komunalne naknade pravnim i fizičkim
osobama obveznicima komunalne naknade poslane su obavijesti, opomene i opomene pred
ovrhu kako bi se isti javili u Općinu te dogovorili uplate svojih dugovanja.
Za fizičke osobe-obveznike plaćanja komunalne naknade poslano je ukupno 364
obavijesti, 40 opomena i 29 opomena pred ovrhu. Za pravne osobe i obrte poslano je ukupno
16 obavijesti, 5 opomena i 4 opomene pred ovrhu. Većina obveznika je nakon poslanih
opomena izvršila uplatu svojih dugovanja, a za ostale se planira postupak pokretanja ovrhe.
Od prihoda na ime komunalne nakade u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2018.
godine ostvareno je 294.049,62 kn.
Poljoprivredno zemljište
Općina Andrijaševci je krajem studenog 2018. godine raspisala javni natječaj za davanje u
zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci za k.č.br. 847/1, opisanu kao Oranica Blaca,
ukupne površine 5,4971 ha s početnom zakupninom 2.891,47 kuna.
Do krajnjeg roka za dostavu ponuda odnosno do 6.12.2018. pristiglo je ukupno 8
ponuda. Nakon obavljenog pregleda i analize ponuda sukladno uvjetima iz javnog natječaja
Povjerenstvo za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci utvrdilo je kako
je ponuda ponuditelja Daniela Krznarića, nositelja Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
Daniel Krznarić s ponuđenim iznosom zakupnine od 5.782,94 kune ocijenjena najpovoljnijom
te je donesena odluka o davanju u zakup predmetnog zemljišta Danielu Krznariću, nositelju
Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Daniel Krznarić, Kolodvorska 65, Andrijaševci.
Navedeno zemljište dalo se u zakup za poljoprivrednu obradu na rok do 5 godina
odnosno do bilo kojeg drugog oblika raspolaganja ili do privođenja dugoj namjeni sukladno
dokumentima prostornoga uređenja Općine Andrijaševci.
Vezano za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za područje Općine Andrijaševci zatraženo je mišljenje Vukovarsko-srijemske
županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede na predmetni Program. Sljedeći korak je
raspisivanje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
koje se nalazi na području Općine Andrijaševci, a koje nije obuhvaćeno nekim od ostalih
oblika raspolaganja.
Zakup za poljoprivredno zemljište po ugovorima uglavnom je plaćan u rokovima
dospijeća, a neurednim platišama poslane su obavijesti za plaćanje. Prihodi ostvareni od
zakupa poljoprivrednog zemljišta u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2018. godine
iznosili su 167.894,23 kn.
Za potrebe tekućeg investicijskog održavanja poljskih putova u izvještajnom razdoblju
srpanj-prosinac 2018. godine utrošena su sredstva u iznosu od 116.677,83 kn.
Likvidnost
Kao i u svakom proračunskom razdoblju, tako i u ovom posebna pažnja je posvećena
likvidnosti Općine. Nastojali smo sve obveze platiti u ugovorenim rokovima, a svi mogući
rashodi Općine svedeni su na minimum.

2.

U području urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša

Redovno se obavljaju djelatnosti vezane za osiguranje uvjeta uređenja prostora,
gospodarenje prostorom Općine kroz uređenje prostora i zemljišta, kao i poslovi koji se
odnose na skrb i unapređenje okoliša.
U skorom razdoblju očekuje se donošenje Plana gospodarenja otpadom koji je u
završnoj fazi.
U srpnju 2018. godine Općina je zaprimila obavijest glede naselja Blaca. Nakon
dugogodišnjih napora da predmetno zemljište prijeđe u vlasništvo općine dugogodišnji
uloženi trud se isplatio. Ministarstvo državne imovine darovalo je Općini Andrijaševci
predmetno zemljište.
Općina Andrijaševci je s ciljem okončanja postupka izradila Idejni projekt izgradnje i razvoja
spomenutog prostora koji bi se u nekoliko faza trebao realizirati u nadolazećem razdoblju. U
sklopu projekta namjerava se izgraditi: ugostiteljsko smještajni prostor, sportska dvorana,
svlačionice uz otvorene sportske terene, malonogometno igralište, igralište za odbojku na
pijesku, tenisko igralište, košarkaško igralište, dječje igralište, teretana na otvorenom,
nogometno igralište na travi, bazen, energana, toplinska podstanica te ukupno 152 stambena
objekta. Općina u svrhu poticanja demografskog razvoja i održavanja pozitivnog
demografskog trenda namjerava mladim obiteljima darovati zemljište za izgradnju stambenih
objekata u novom stambenom naselju. Navedenim mjerama se želi omogućiti i potaknuti
razvoj i napredak lokalne zajednice kroz sustavnu brigu za lokalno stanovništvo, poglavito
mlade obitelji s djecom kojima će se omogućiti preduvjeti za ostanak na području naše
općine.
Ministarstvu državne imovine upućeni su zahtjevi za darovanjem slijedećih čestica:
- k.č. br. 34/2 i 34/3, obje u k.o. Andrijaševci (Gospodarska zona Biljana), ukup. površ. 56383
m² , tržišne vrijednosti nekretnine 293.000,00+163.000,00 kn
- k.č. br. 30, k.o. Andrijaševci, ukup. površ. 82956 m² (Reciklažno dvorište), tržišne
vrijednosti nekretnine 671.000,00 kn
- k.č. 745, k.o. Rokovci, ukup. površine 59415 m² (Poduzetnička zona Blace), tržišne
vrijednosti nekretnine 481.000,00 kn
- k.č.br. 579/2, k.o. Andrijaševci („Lovački dom“, Andrijaševci), ukup. površ. 3510 m² ,
tržišne vrijednosti nekretnine 285.000,00 kn
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
Na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, u izvještajnom
razdoblju od srpnja do prosinca 2018. godin, u skladu s važećim zakonskim odredbama na
temelju donesenih rješenja o visini naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru, ostvareni iznos sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru iznosio je 34.080,31 kn.

U području zaštite okoliša:
Svakodnevno se čiste i održavanju javne površine i groblja u Rokovcima i
Andrijaševcima.
U postavljenim kontejnerima za razvrstavanje komunalnog otpada, mještani mogu na
direktan način doprinijeti zaštiti okoliša odvajanjem otpada po kategorijama otpada (papir,
staklo, tekstil itd.).
Za zbrinjavanje komunalnog otpada u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2018.
godine utrošena su sredstva u iznosu od 1.844,16 kn.
Za najam mobilnog reciklažnog dvorišta utrošena sredstva u ovom izvještajnom
razdoblju iznose 11.250,00 kn.
Za zbrinjavanje animalnog otpada, bez naknade za naše mještane, u izvještajnom
razdoblju srpanj-prosinac 2018. godine utrošena su sredstva u iznosu od 34.704,58 kn.
Vezano za postupak deratizacije, zakonska obveza svake općine i grada je provesti
deratizaciju svih kućanstava na svom području i to 2 puta godišnje. Za ovu namjenu za ovo
izvještajno razdoblje ukupno je utrošeno 78.077,50 kuna.
Započela je primjena novog sustava naplate odvoza otpada sukladno danoj suglasnosti
na cjenik Strunje-tradea d.o.o. gdje se cjenik sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela cijene
vezano za broj odvoza otpada mjesečno.

Javni rad-„Program javnog rada Uredimo našu općinu“
U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, u sklopu Programa javnog rada u
Općini Andrijaševci „Uredimo našu općinu“ u 2018. godini na radovima održavanja čistoće,
zelenih površina i hortikulture te radovima na održavanju cesta sklopljeni su ugovori o radu
na određeno vrijeme s 9 radnika na rok od 6 mjeseci (od 01.07.2018. do 31.12.2018. godine).
Radnici su u sklopu javnog rada „Uredimo našu općinu“ obavljali poslove važne za
društvenu zajednicu koji su vezani za radove na održavanju čistoće, zelenih površina i
hortikulture, radove na iskopu sadnih jama za drveće i ukrasno bilje, sječu granja i niskog
raslinja uz nerazvrstane ceste, uklanjanje, odvoz i spaljivanje granja, radove na uređenju
kanala uz nerazvrstane ceste, čišćenje autobusnih stajališta, čišćenje prometne signalizacije,
ručno krčenje samoniklog grmlja i šiblja, uređenja mjesnih groblja i dr. potrebite radove u
sklopu navedenog Programa.
Cilj navedenog programa bio je integracija nezaposlenih osoba na tržište rada putem
društveno korisnog rada, poticanje i ublažavanje socijalnih posljedica nezaposlenosti te
motivacija nezaposlenih osoba na traženje posla.
Prihodi od mjera za poticaj zapošljavanja u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2018.
godine iznosili su 225.012,54 kn.

U području komunalnog gospodarstva

3.

Komunalna naknada i komunalni doprinos
Komunalni doprinos i komunalna naknada su prihodi Općine namijenjeni za gradnju i
održavanje komunalne infrastrukture. Radi zakonitog korištenja ovih sredstava, praćene su
potrebe za gradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture te način i opseg naplate ovih
prihoda sukladno donesenim programa održavanja te gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2018. godini.
U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2018. godine s osnove uplata sredstava od
komunalnog doprinosa ostvaren je prihod u iznosu od 19.608,74 kn.
Sukladno programima održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2018. godini u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2018. godine utrošena su slijedeća
sredstva:
Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:
R.B.
KOMUNALNA DJELATNOST
1. Električna energija za javnu rasvjetu

UTROŠENA
SREDSTVA u kn
116.795,04
33.314,38

3.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne
rasvjete
Materijal za održavanje javnih površina

4.

Usluge drugih na održavanju javnih površina

382.098,75

5.

Uređenje Blaca

50.000,00

6.

Povećanje energetske učinkovitosti na zgradi Općine

6.250,00

2.

Ukupno:
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture:
R.B.
KOMUNALNA DJELATNOST

1. Rekonstrukcija i proširenje kolnika dijela ulice Stjepana
Radića

99.518,03

687.976,20

UTROŠENA
SREDSTVA u kn
3.400.485,46

2. Projektna dokumentacija za prošire. kanalizacijske
mreže

196.800,00

3. Izgradnja kanalizacije

195.027,53

4. Spremište strojeva i alata-izgradnja

32.638,75

5. Uređenje prostorija za društvene namjene

2.812,50

6. Projekt.dokument.za rekonstrukciju objekta dječje
igraonice

9.454,00

7. Rekonstrukcija objekta dječje igraonice
Ukupno:

1.397.418,73
5.234.636,97

Od realiziranih radova u Općini izdvajamo:
-

postavljena reklama Općine Andrijaševci na Ribički dom
postavljena ograda oko dvorišta Komunalnog društva d.o.o. Rokovci-Andrijaševci
postavljene klupe na školskom igralištu
obavljeno čišćenje lokacije „Rokovačka zidina“, izvršeno geofizičko snimanje
lokaliteta u suradnji s Gradskim muzejom Vinkovci
izgrađena je nova atletska staza na školskom igralištu dužine 120 m te napravljeno
zaletište za skok u dalj
izgrađeno i osvijetljeno odbojkaško igralište na pijesku
postavljena rasvjeta na košarkaškom terenu
postavljena ograda u zadnjem dvorištu O.Š. „I.B. Mažuranić“
izbetonirane tribine na „NK Frankopan“
završeni radovi na izgradnji poljoprivredne građevine-spremište poljoprivrednog alata
postavljena led rasvjeta u ulicama: Bosutska, Kolodvorska, M. Gupca, Vinkovačka,.
Stepinca i šetnica uz Bosut,
u parku uz ambulantu postavljena led rasvjeta
početak radova na uređenju obale Bosuta u Bosutskoj ul. do ulice J. Kozarca-1. faza
radova, a u cijelosti je financiranje sredstvima Hrvatskih voda

Nekretnine u vlasništvu Općine Andrijaševci-kupnja, prodaja
-

-

kupljena je nekretnina izgrađena na k.č.br. 420 k.o. Rokovci označena kao
Veterinarska stanica temeljem izravne pogodbe prodavatelja Veterinarske stanice
d.o.o. Vinkovci i kupca Općine Andrijaševci, a sukladno ponudi prodavatelja
Veterinarske stanice d.o.o. Vinkovci
sklopljen je predugovor o kupoprodaji nekretnine na k. č. 916/1, k.o. Rokovci radi
izgradnje Doma kulture na navedenoj čestici

Zakup javnih površina
Kontrolirali smo izvršavanja odredbi ugovora o zakupu zemljišta na javnim
površinama i kontrolirali naplatu zakupa glede korištenja zemljišta na javnim
površinama. Prihodi od naknade za korištenje javnih površina u izvještajnom
razdoblju srpanj-prosinac 2018. godine iznose 68.152,26 kn.

Zakup poslovnog prostora
Prihodi od zakupa poslovnih objekata u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2018.
godine iznose 82.173,10 kn.
Koncesije
Prihodi od koncesija u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2018. godine iznose
46.860,00 kuna. Najveći dio ovih prihoda dolazi od koncesija koju plaća tvrtka „Strunjetrade“ d.o.o., a dio se odnosi na koncesiju danu obrtu „Eko dim“.
4.

U području prometa

Tijekom razdoblja srpanj-prosinac 2018. godine nastojali smo unaprijediti prometnu
infrastrukturu na području Općine Andrijaševci kroz:
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje pješačkih staza, nogostupa,
- sanaciju oštećenja lokalnih i regionalnih cesta,
- praćenje stanja prometa u općini i prometnog sustava,
Za ovu namjenu u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2018. godine utrošena sredstva
iznosila su 206.289,63 kn.

U području odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog školstva

5.

Vodila se briga o osiguravanju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika
Općine u području brige o djeci, obrazovanju i odgoju. Navedena djelatnost financirana je
donacijama iz općinskog proračuna te su od 01.07.do 31.12.2018. godine utrošena sredstva u
visini kako slijedi:
-

Financiranje rada „Male škole“ i pomoći u nastavi___________________8.941,16 kn
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola ____________________33.051,29 kn
Subvencioniranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima__________ 4.600,00 kn
Darovi školskoj djeci_________________________________________ 8.700,00 kn
Sufinanciranje nabave školskih knjiga i opreme za učenike___________ 83.160,00 kn
Tekuće donacije školstvu u naravi_______________________________ 7.767,53 kn
Ukupno: 146.219,98 kn

Općina Andrijaševci je ove, kao i prethodne godine svakom učeniku od prvog do
osmog razreda za nadolazeću školsku godinu darovala školske bilježnice te je prvi puta ove
godine donesena odluka o sufinanciranju nabave udžbenika, radnih bilježnica i ostalog
školskog pribora u jednokratnom iznosu od 1.000,00 kuna po učeniku osnovne škole i /ili
redovitom učeniku srednje škole za treće i svako slijedeće dijete iz iste obitelji koje je

polaznik osnovne škole odnosno redoviti učenik srednje škole. Pravo na sufinanciranje
ostvarili su roditelji s troje i više djece koji su učenici osnovne škole i/ili redoviti učenici
srednje škole te zajedno s roditeljem/skrbnikom imaju prebivalište na području općine
Andrijaševci najmanje u trajanju od 2 mjeseca od dana donošenja Odluke.
Iznimno, ovo pravo su također ostvarili učenici osnovnih i/ili redovni učenici srednjih
škola čija su oba roditelja/skrbnika nezaposlena, odnosno koji imaju rješenje nadležnog Ureda
državne uprave o primjerenom programu obrazovanja. Krajem listopada 2018. godine
objavljena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija za akademsku
godinu 2018/19. Pregledom podnesenih zahtjeva utvrđeno je da ukupno 33 studenta koja su
predala valjane zahtjeve ispunjavaju uvjete javnog natječaja, a 4 studenta ne ispunjavaju
uvjete. Sa studentima koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja potpisati će se ugovori o
stipendiranju na temelju kojih će se svakom studentu isplatiti sredstva u iznosu od 2.000,00
kn kao financijska potpora studiju. Stipendije su ove godine povećane s 1.000,00 na 2.000,00
kn.

6.

U području socijalne skrbi i zdravstva

Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima zadovoljiti potrebe građana u
području socijalne skrbi i zaštite zdravlja iz Socijalnog programa za 2018. godinu primjenom
mjera i brigom za socijalno ugrožene građane i to za jednokratne novčane pomoći, pomoć oko
plaćanja smeća, komunalne naknade, struje, vode i slično, a koji izdaci za ovo izvještajno
razdoblje iznose 33.395,00 kuna s kojim sredstvima se pomoglo najugroženijim mještanima,
odnosno obiteljima.
Za troškove stanovanja u ovom izvještajnom razdoblju osigurana su sredstva u iznosu
od 3.068,58 kn. Za pomoć obiteljima i kućanstvima za ostale potrebe izdvojena su sredstva u
iznosu od 65.348,55 kn. Za pomoć osobama s posebnim potrebama-u novcu izdvojeno je
500,00 kn.
Za pomoć za prilagodbu stambenog prostora osobama s invaliditetom izdvojeno je
ukupno 7.000,00 kn.
Za opremanje obiteljske kuće pok. Milana Bičanića izdvojeno je 47.000,00 kn.
Za donacije udrugama iz područja socijalne djelatnosti izdvojeno je 4.200,00 kn. Za
donaciju udruzi „Bubamara“ izdvojeno je 1.000,00 kn.
Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi 33 korisnika s područja općine dobile su pomoć za
nabavu ogrjeva u 2018. godini u iznosu od 950,00 kuna po korisniku zajamčene minimalne
naknade, koja sredstva je osigurala Županija Vukovarsko–srijemska. Ukupan iznos pomoći
iznosio je 31.350,00 kn. U suradnji s HCK korisnicima zajamčene minimalne naknade u tri
navrata tijekom ovog izvještajnog razdoblja darovana su 238 paketa sukladno popisu osoba
koje ostvaruju ovo pravo, a ukupno je pakete dobilo 178 osoba, kako bi se ublažila teška
materijalna situacija spomenutih korisnika. U spomenutu pomoć bile su uključene osobe
različite starosne dobi-od djece, osoba srednje dobi do osoba starije životne dobi.

7.

U području kulture
U razdoblju od 01.07. do 31.12.2018. godine za potrebe opreme i ostalih rashoda za
održavanje kulturno-zabavnih manifestacija izdvojena su sredstva u iznosu od 90.894,82 kn.
Za donacije udrugama iz područja kulturnih djelatnosti izdvojeno je 39.000,00 kuna,
dok je za sufinanciranje troškova usluga Gradske knjižnice izdvojeno 8.000,00 kuna.
Općina je pokrenula projekt revitalizacije arheološkog lokaliteta “Rokovačka zidina” koji
uključuje: probno arheološko istraživanje (sondiranje) koje je već obavljeno i polučilo
rezultate, pomoć pri izradi Konzervatorske podloge, provedbu postupka konzervacije i
restauracije pokretne i nepokretne ostavštine, objavljivanju rezultata arheoloških te ostalih
istraživanja u publikacijama u tuzemstvu i inozemstvu, postavljanju izložbi kojima se
predstavljaju rezultati istraživanja, organizaciju međunarodnih i tuzemnih znanstvenih i
stručnih skupova te razmjenu informacija o lokalitetima, trajnu i privremenu pohranu
pokretnih nalaza te brigu za iste. Sredstva izdvojena u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac
2018. godine utrošena za ispitivanje arheološkog nalazišta „Rokovačke zidine“ iznosila su
4.985,78 kuna. Općina Andrijaševci se s projektnim prijedlogom za radove na arheološkom
lokalitetu „Rokovačka zidina“ prijavila na javni poziv raspisan od strane Ministarstva kulture
po Programu zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara. Ukupna vrijednost projekta
iznosi 411.732,50 kn. Rezultati javnog poziva očekuju se u veljači 2019. godine.
8. U području religije
U razdoblju 01.07. do 31.12.2018. godine za tekuće donacije vjerskim zajednicama u novcu i
naravi izdvojeno je ukupno 10.205,00 kn. Za sufinanciranje crkvenog zbora izdvojena su
sredstva u iznosu od 5.000,00 kn. Za kapitalne donacije vjerskim zajednicama izdvojeno je
ukupno 15.000,00 kuna.

U području sporta
Aktivno smo provodili poslove i djelatnosti s ciljem poticanja i promicanja sporta na
području općine te je tako za potrebe Zajednice športskih udruga Općine Andrijaševci u
razdoblju 01.07. do 31.12.2018. godine izdvojeno ukupno 283.000,00 kn koja sredstva su
raspodijeljena klubovima koji djeluju unutar Zajednice i to sukladno njihovim financijskim
planovima i programima. Tekuće donacije ostalim udrugama iz sporta i rekreacije u ovom
izvještajnom razdoblju iznosile su 12.999,00 kn. Sredstva za usluge i materijal za održavanje
sportskih terena i dječjih igrališta u ovom izvještajnom razdoblju iznosila su 68.901,00 kn.

9.

10. Demografski razvitak općine
U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2018. godine ukupno je isplaćeno 52.000,00
kn za donacije rodiljama za novorođenčad. Za tekuće donacije za potrebe igraonice „Maki“ u
izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2018. godine ukupno izdvojena sredstva iznosila su
76.995,00 kuna, koja sredstva se uplaćuju na račun Zajednice športskih udruga za ovu
namjenu.

11.

Ostale društvene djelatnosti
Za tekuće donacije političkim strankama u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac
2018. godine izdvojena su sredstva u iznosu od 13.300,00 kuna.
Putem donacija udrugama iz područja tehničkih djelatnosti u razdoblju od 01.07.do
31.12.2018. godine izdvojila su se sredstva u ukupnom iznosu od 6.000,00 kuna, iz područja
djelatnosti udruga iz Domovinskog rata sredstva u iznosu od 25.000,00 kn, udrugama iz
područja okupljanja i zaštite žena 3.000,00 kn, te ostalim udrugama i drugim korisnicima
sredstva-u novcu u iznosu od 19.100,00 kuna. Donacije ostalim udrugama iz područja
gospodarskih djelatnosti iznose 10.000,00 kn.
Za nabavu zastava za kućanstva s područja Općine Andrijaševci izdvojena su sredstva
u iznosu od 72.000,00 kn.
Za sufinanciranje LAG-a „Bosutska niz“ sredstva utrošena u izvještajnom razdoblju
srpanj-prosinac 2018. godine iznose 10.004,00 kuna.
Za tekuće donacije Gorskoj službi spašavanja uplaćena su sredstva u iznosu 2.000,00
kn.
12.

Obilježavanje Dana općine Andrijaševci
Krajem mjeseca lipnja, od 28. lipnja do 1. srpnja 2018. godine u Općini Andrijaševci
održavali su se „8. Bosutski dani-dani Rokovaca i Andrijaševaca“, gdje su nizom kulturnih i
sportskih manifestacija obilježeni dani Rokovaca i Andrijaševaca. Četverodnevni program
okupio je veliki broj mještana i njihovih gosti.
Za troškove obilježavanja Dana Općine Andrijaševci u izvještajnom razdoblju za
srpanj-prosinac 2018. godine utrošena sredstva iznosila su 148.173,34 kuna.

13.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje po programu stručnog
osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Andrijaševci je radi stjecanja
radnog iskustva i polaganja državnog stručnog ispita za radno mjesto upravnog referenta
primljena jedna osoba sa SSS radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.
Polaznica stručnog osposobljavanja je počela stručno osposobljavanje 01.08.2018. godine u
trajanju od 12 mjeseci.
Obveznik isplate novčane pomoći za polaznicu je Hrvatski zavod za zapošljavanje,
koji također snosi troškove obveznih doprinosa za polaznicu, a Općina kao poslodavac
osigurava uvjete za neometano provođenje Programa stručnog osposobljavanja za rad uz
potrebnog mentora.
14.

Osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rokovci-Andrijaševci

Općina Andrijaševci je nakon ukupno 63. raspisana javna poziva radi osnivanja DVDa Rokovci-Andrijaševci pokrenula izradu Jedinstvene Procjene ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije Grada Vinkovaca i Općine Andrijaševci i Zajednički plan zaštite od
požara za Grad Vinkovce i Općinu Andrijaševci koji je izradila tvrtka „IN –konzalting“ d.o.o.
iz Slavonskog Broda.

Zajedničkim planom zaštite od požara za Grad Vinkovce i Općinu Andrijaševci javna
vatrogasna postrojba Grada Vinkovaca utvrđuje se kao postrojba odgovornosti za cijeli Grad
Vinkovce i Općinu Andrijaševci odnosno kao središnja postrojba. U narednom periodu
očekuje se donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe
Vinkovci koje bi osnivači bili Grad Vinkovci i Općina Andrijaševci.
Projekti općine

15.

Općina Andrijaševci se u 2018. godini prijavila na javni poziv Ministarstva regionalnoga
razvoja i fondova Europske unije prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice s dva
projekta:
- projekt Izgradnje solarne javne rasvjete biciklističke staze kojim se na postojećoj bic.
stazi namjerava postaviti LED rasvjeta. Projekt je vrijedan 1.925.718,75 kn. Navedeni
projekt također je prijavljen na javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog
uređenja za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog
standarda u 2018. godini.
- projekt I. faza projekta izvanrednog održavanje pješačkih staza u naselju Rokovci
kojim će se sanirati pješačke staze u ulici Plavi Jadran i djelu ulice Stjepana Radića,
Rokovci. Predmetni projekt je odobren za sufinanciranje od strane Ministarstva
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 250.000,00 kn. Nakon
provedenog postupka javne nabave ukupna vrijednost projekta iznosi 820.552,50 kn.
Ostali dio projekta sufinancirati će se iz proračuna Općine. Radove na projektu
izvršava tvrtka „Promet-građenje“ d.o.o. iz Požege. Radovi na projektu u završnoj su
fazi. U izvještajnom razdoblju za srpanj-prosinac 2018. godine utrošena sredstva za
provedbu ovog projekta iznosila su 715.407,88 kn.
-

Za projektnu dokumentaciju za projekt: ”Uređenje infrastrukture u dijelu naselja
Andrijaševci i uređenje infrastrukture u dijelu naselja Rokovci” krajem prosinca 2018.
godine od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Općini
Andrijaševci odobrena su sredstva za sufinanciranje u iznosu od 277.000,00 kn.
Projektna dokumentacija je izrađena od strane tvrtke Quando d.o.o., Klinča Sela.

Kako se zadnjih nekoliko godina ukazala potreba za povećanjem kapaciteta dječje igraonice
„Maki“ Općina Andrijaševci je kao vlasnik predmetnog objekta pristupila provedbi projekta
dogradnje, odnosno rekonstrukcije iste kako bi mještanima, poglavito mladim obiteljima s
djecom predškolske dobi omogućila dostupnost ove vrste usluge uz kvalitetniji sadržaj
osnivanjem dječjeg vrtića.
Projekt „Dječji vrtić-Rekonstrukcija (dogradnja)“ prijavljen je na javni poziv raspisan od
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te odobren za sufinanciranje
po Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim
vrtićima u iznosu od 1.390.094,00 kn. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.653.459,85 kn.
Radove na projektu izvode tvrtke Mali zidar d.o.o., Vinkovci i Elektro Čop d.o.o., Županja.
Radovi na projektu započeli su polovinom rujna mjeseca te su isti u završnoj fazi. U

izvještajnom razdoblju za srpanj-prosinac 2018. godine utrošena sredstva za navedeni projekt
iznosila su 1.397.418,73 kn.
Za projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju objekta dječje igraonice izdvojena sredstva u
ovom izvještajnom razdoblju iznose 9.454,00 kn.

PROJEKTI APLICIRANI NA SREDSTVA FONDOVA EU
-

-

-

-

-

-

-

Projekt rekonstrukcije i proširenja kolnika u ulici Stjepana Radića, Rokovci ukupne
vrijednosti 3.296.172,00 kn je u završnoj fazi. Radove na projektu izvodi tvrtka „Prometgrađenje“ d.o.o iz Požege. U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2018. godine ukupna
utrošena sredstva za ovu namjenu iznosila su 3.400.485,46 kn.
Projekt „Rekonstrukcija i dogradnja zgrade NK Frankopan“ ukupne vrijednosti
4.247.044,93 kn također je u završnoj fazi. Predstoji još opremanje navedenog objekta
sportskim spravama i namještajem. Radove na rekonstrukciji i dogradnji zgrade NK
Frankopan izvodi Zajednica ponuditelja „Zuki“ d.o.o. i „Mali zidar d.o.o. U izvještajnom
razdoblju srpanj-prosinac 2018. godine ukupno utrošena sredstva za ovu namjenu iznosila
su 2.874.601,84 kn.
Za projekt Strategije razvoja turizma na mjeru 7.0. prijavljen u Agenciji za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Općini Andrijaševci odobrena su sredstva u
iznosu 87.500,00 kn. Sljedeći korak je provedba postupka nabave za najpovoljnijeg
ponuditelja za izradu Strategije turizma od 2017.-2022. godine.
U suradnji sa Vinkovačkim vodovodom i kanalizacijom započeo je projekt rekonstrukcija
vodovodne mreže u dužini od 5,0 km, vrijednosti radova oko 3,5 mil. kn uz sufinanciranje
Općine od 10%.
projekt Aglomeracija Vinkovci u iznosu od 383 milijuna kuna sufinanciran sredstvima
Europske unije koji obuhvaća potpunu izgradnju kanalizacijske mreže u Općini
Andrijaševci (preko 26 km) te u gradovima Vinkovci i Otok kao i u općinama Cerna,
Privlaka i Ivankovo je u pripremi. Početak radova se očekuju na proljeće 2019. godine. U
ovom zahvatu aglomeracije bit će izgrađeno 226 km kanalizacijske mreže i kolektorskog
sustava te 7000 priključaka, kućanstva će imati besplatan priključak na kanalizacijsku
mrežu. Rok izvođenja radova je 30 mjeseci.
Za projekt Energetske obnove upravne zgrade Općine Andrijaševci na adresi Vinkovačka
6, Rokovci, Općini Andrijaševci su odobrena sredstva za sufinanciranje u iznosu od
315.271,64 kn. Ugovor je sklopljen s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja
(PT1) i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2). Radovi na energetskoj
obnovi upravne zgrade Općine Andrijaševci provede se u sklopu Programa: Operativni
program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - Europskih fondova u financijskom
razdoblju 2014.-2020. Početak izvođenja radova planiran je u proljeće 2019. godine.
U sklopu programa „Zaželi“ u Općini Andrijaševci zaposleno je 20 žena koje obavljaju
poslove na pomoći u kući koja uključuje dostavu namirnica, pomoć u pripremi obroka u
kućanstvima korisnika, organiziranje prehrane, održavanje čistoće stambenog prostora,
briga o higijeni i osobnom izgledu, pomoć u socijalnoj integraciji korisnika programa i sl.

Radnice su u ovom izvještajnom razdoblju krenule na osposobljavanje-6 osoba za
njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, 2 osobe na polaganje vozačkog ispita, 1 osoba za
pomoćnika u nastavi te se 1 osoba obrazuje za komercijalistu. Projekt se izvodi u suradnji
s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava, a Općina je kao partnere uključila Centar za
socijalnu skrb i Hrvatski zavod za zapošljavanje.
16. Međunarodna suradnja općine
Kako su postojali višegodišnji kontakti i suradnja s Općinom Marčana zahvaljujući
djelovanju kulturno – umjetničkih društava „Slavko Janković“ Rokovci – Andrijaševci iz
Andrijaševaca i Kulturno – umjetničkog društva iz Raklja, pokrenuta je od strane Općine
Marčana inicijativa za produbljenjem suradnje te je sukladno navedenom usvojena Odluka o
uspostavi suradnje između Općine Andrijaševci i Općine Marčana. Nakon usvojene Odluke,
30. lipnja 2018. godine, na Svečanoj sjednici općinskog vijeća Općine Andrijaševci potpisan
je Sporazum u suradnji između Općine Andrijaševci i Općine Marčana.
Suradnja s gradom Vracov, Češka Republika, s kojim je sklopljen i svečano potpisan
međunarodni sporazum o suradnji nastavlja se putem druženja i suradnje općinskih tijela i
udruga s područja općine Andrijaševci i grada Vracov.

III.

ZAKLJUČAK

Podneseno Izvješće o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci
za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti
općinskog načelnika kao izvršnog tijela Općine Andrijaševci.
Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Andrijaševci, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih
Proračunom za 2018. godinu, nastojao je u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje
nadležnosti na način koji će osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih
potreba mještana Općine Andrijaševci i funkcioniranje Općine, te je stoga nastojao odgovorno
i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova Općine sukladno Statutu Općine
Andrijaševci, zakonima i općim aktima Općine.

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinski načelnik
Damir Dekanić, dipl. ing. šum.

