
 

                                   
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
             
              OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
       Općinski načelnik      
 
KLASA: 022-05/17-02/03 
URBROJ: 2188/02-01-17-1 
U Rokovcima 05. rujna 2017. godine 

Na temelju članka 48., stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13 i 137/15) te članka 49. stavak 1. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13), općinski načelnik Općine Andrijaševci donio je 
slijedeće 
 

I Z V J E Š Ć E 
o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje siječanj-

lipanj 2017. godine 
 

I. UVODNI DIO 
 

 Člankom 44., stavkom 1., Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(''Narodne novine'' br. 33/01., 60/01. i 129/05. 109/07., 125/08., 36/09,  150/11,  144/12, 
19/13 i 137/15), 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 siječanj-lipanj 2017. 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 
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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 je 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 siječanj-lipanj 2017. godine ostvareno je 4.281.898,13 kuna prihoda, dok 
su rashodi za navedeno razdoblje iznosili ukupno 3.652.395,81 kuna.  

Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i unapređivanju izvršavanja 
Proračuna Općine Andrijašvci za 2017. godinu izdvaja se slijedeće: 
 
Proračun 

Praćenje mjesečne realizacije Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu te 
donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine za 2016. godinu obavljeno je u 
zakonskom roku.  

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu usvojene su 
krajem ožujka tekuće godine na 32. sjednici općinskog vijeća Općine Andrijaševci, dok su II. 
izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu usvojene sredinom travnja 
tekuće godine na 34. sjednici općinskog vijeća Općine Andrijaševci. 
 
Prihodi  
 
 Komunalna naknada 
 

U razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine nastavljen je pojačan nadzor naplate prihoda, 
osobito obveze plaćanja komunalne naknade. 

Sredinom mjeseca ožujka na adrese neredovitih platiša, poslane su dospjele, a 
neizvršene obveze plaćanja komunalne naknade za pravne osobe po osnovi plaćanja 
komunalne naknade na koji način se na obveznike apeliralo da se jave u Općinu i dogovore 
vraćanje duga u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine kako bi se izbjegla krajnja mjera 
naplate dospjelih dugovanja-prisilna naplata dugovanja za istu, odnosno ovršni postupak.  

Od ukupno planiranih 470.000,00 kuna prihoda na ime komunalne nakade u 
izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine ostvareno je 235.863,36 kuna. 



 
Poljoprivredno zemljište 
 

U razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine nije bilo značajnijih promjena u postupanju s 
državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Andrijaševci. 

Vezano za nezakonit ulazak Zorana Smolkovića u posjed državnog poljoprivrednog 
zemljišta, u rješavanju ovoga predmeta u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine 
promjena nije bilo, a postupak oko navedenog je u tijeku. 

Zakup za poljoprivredno zemljište po ugovorima uglavnom je plaćan u rokovima 
dospjeća, a neurednim platišama poslane su obavijesti za plaćanje. 

Glede plaćanja zakupa temeljem ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog 
zemljišta, kao i privremenog korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta ostvareni prihodi 
od zakupa u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine iznosili su 663.082,91 kuna. 

Temeljem Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Andrijaševci za 
razdoblje 2017.-2019. godine na koji je Općina Andrijaševci dobila suglasnost Ministarstva 
poljoprivrede, dana 12.04.2017. godine objavljen je javni natječaj za dodjelu sredstava 
temeljem Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Andrijaševci za razdoblje 
2017.-2019. godine. Temeljem predmetnog javnog natječaja do 30.06.2017. godine, a 
temeljem dostavljenog zahtjeva dodijeljena su sredstva i sklopljen ugovor s OPG Milan 
Bičanić iz Rokovaca, S. Radića 123, sukladno Uredbi de minimis  o dodjeli potpora 
male  vrijednosti u iznosu od 30.000,00 kn. Za poticajne mjere u poljoprivredi u izvještajnom 
razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine izdvojena su sredstva u iznosu od 30.000,00 kn.  

 
Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci 

 
Temeljem raspisanog javnog natječaja za prodaju nekretnine od 23. veljače 2017. 

godine, Općinsko vijeće Općine Andrijaševci dana 27. ožujka 2017. godine donijelo Odluku o 
najpovoljnijem ponuditelju za kupoprodaju nekretnine temeljem koje je kao najpovoljniji 
ponuditelj odabran ponuditelj Andrea Pfaff iz Rokovaca, Plavi Jadran 15, s ponuđenom 
cijenom u iznosu od 36.217,28 kuna za koju cijenu je nekretnina i prodana. 

Likvidnost 
Kao i u svakom proračunskom razdoblju, tako i u ovom posebna pažnja posvećena je 

likvidnosti Općine.  
Sve nastale obveze plaćene su 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 unapređivanje okoliša. 

  Iz djelokruga u ovom području ističu se slijedeće aktivnosti: 
- usvojen je  Strateški plan razvoja Općine Andrijaševci, a prijedlog Plana gospodarenja 
otpadom je u finalnoj fazi, 
- usvojene su III. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Andrijaševci za koji su 
ostvarena sredstva za sufinanciranje od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 
u iznosu od 50 % ukupnog troška plana (43.625,00 kn). 



Ukupan iznos utrošenih sredstava za III. izmjene i dopune prostornog plana Općine 
Andrijaševci u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine iznose 87.250,00 kn.  

 
Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (legalizacija nezakonito izgrađenih 
objekata)  

Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci u izvještajnom razdoblju od siječnja do 
lipnja 2017. godine u skladu s važećim zakonskim odredbama, a rješavajući po službenoj 
dužnosti donio je 29 rješenja o visini naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 
prostoru. 

Trideset posto sredstva ukupne naknade prihod su proračuna općine, a koriste se 
namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu 
i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno 
nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja.  

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine, ostvareni prihod od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru iznosio je 32.406,16  kuna, od ukupno 
planiranih 100.000,00 kuna. 
 
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.). 

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 27.517,50 kuna. 

Za najam mobilnog reciklažnog dvorišta utrošena sredstva u ovom izvještajnom 
razdoblju iznose 11.250,00 kuna. 

Za zbrinjavanje animalnog otpada, bez naknade za naše mještane, u izvještajnom 
razdoblju siječanj-lipanj tekuće godine osigurana su sredstva u iznosu od 1.595,63 kuna. 
 
Javni rad-„Revitalizacija javnih površina i zaštita okoliša“ 
 

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine, u suradnji s Hrvatskim 
zavodom za zapošljavanje, u sklopu Programa javnog rada u Općini Andrijaševci u 2017. 
godini za radove po programu javnog rada-„Zaštita okoliša i revitalizacija javnih površina“ s 
10 radnika sklopljeni su ugovori o radu na određeno vrijeme na rok od 4 mjeseca (od 
19.06.2017. do 18.10.2017. godine). 
Radnici u sklopu javnog rada „Zaštita okoliša i revitalizacija javnih površina“ obavljaju 
poslove javnih radova važne za društvenu zajednicu koji su vezani za revitalizaciju javnih 
površina i zaštitu i očuvanje okoliša na području Općine, kao što je sakupljanje, razvrstavanje 
i odvajanje otpada na javnim površinama. 
 
3. U području komunalnog gospodarstva  
 
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 2016. godini. 
 U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine na temelju donesenih 17 
rješenja o obračunu i naplati komunalnog doprinosa od planiranih 140.000,00 kuna ostvaren 
je prihod u iznosu od 34.214,37  kuna. 
 
Sukladno programima održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
2017. godini u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine utrošena su slijedeća 
sredstva: 
 
Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini: 
 
Red.br  

KOMUNALNA DJELATNOST 
UTROŠENA 
SREDSTVA 

u kn (do 
30.06.2017.) 

1. Električna energija za javnu rasvjetu 82.635,80 
2. Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja javne 

rasvjete 
16.643,75 

3. Materijal za tekuće i investicijsko održavanje 
pješačkih staza 

7.908,00 

4. Usluge čišćenja i održavanja kanalske mreže 79.600,00 
 Ukupno: 186.787,55 

 
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini: 
 

Red.br.  
KOMUNALNA DJELATNOST 

UTROŠENA 
SREDSTVA 

u kn (do 
30.06.2017.) 

1. projektna dokumentacija za proširenje 
kanalizacijske mreže 

123.750,00 

2. Izgradnja autobusnog stajališta 1.040,15 
3. Parkiralište u centru Andrijaševaca 289.442,13 
4. Parkiralište u centru Rokovaca 279.174,61 
5. Rasvjeta uz biciklističku stazu 390,15 
6. Uređenje prostorija za društvene namjene 53.493,53 
                                           Ukupno: 747.290,57 

 
Organizirano je i praćeno obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti: 

- održavanje čistoće 
- odlaganje komunalnog otpada 
- održavanje javnih površina 
- obavljanje dimnjačarskih usluga  
- stanje javne rasvjete 
- uređenje groblja  

 
 U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine obavljeni su slijedeći radovi na 
području Općine Andrijaševci: 
 



- izgradnju boćališta kod Udruge umirovljenika, 
- izgradnju tribina na teniskim terenima, 
- postavljanje kućice za dodatne sadržaje na teniskim terenima, 
- dovršetak tribina na nogometnom igralištu „Frankopan“.   

 
Zakup javnih površina 
 

- sklopljeni su ugovori o zakupu javnih površina s vlasnicima, odnosno korisnicima 
ugostiteljskih objekata i postavljenih terasa za pružanje ugostiteljskih usluga ispred 
poslovnih prostora, 

- kontrolirali smo izvršavanja odredbi ugovora o zakupu zemljišta na javnim 
površinama, slali smo opomene i kontrolirali naplatu zakupa glede korištenja zemljišta 
na javnim površinama. 
Prihodi od naknade za korištenje javnih površina u izvještajnom razdoblju siječanj-
lipanj 2017. godine iznose 11.836,00 kuna. 

 
Zakup poslovnog prostora 
 

Prihodi od zakupa poslovnih objekata u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2017. 
godine iznose 13.253,37 kuna. 

 
4.  U području prometa 
 
 Tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2017. 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 nabavu turističke signalizacije utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 
2017. godine iznosila su 36.731,25 kn. 
 
5. U području odgoja i obrazovanja,  predškolskog odgoja i osnovnog školstva  
 

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 01.01.do 30.06.2017. godine utrošena sredstva u 
visini kako slijedi:  

 
Red. 
Br. 

Namjena Iznos u kunama 

1.  Pribor i materijal za potrebe „Male škole“ 374,41 
2. Financiranje rada „Male škole“ i pomoći u nastavi 12.495,88 
3. Stipendiranje studenata 31.000,00  
4. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 25.412,50 
5. Subvencioniranej troškova boravka djece u dječjim vrtićima 2.100,00 

 Ukupno:         71.382,79  
 



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 2017. 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 20.447,72 kuna s kojim sredstvima se pomoglo najugroženijim mještanima, 
odnosno obiteljima.  

Za troškove stanovanja u ovom izvještajnom razdoblju osigurana su sredstva u iznosu 
od 4.506,44 kn. 

Za pomoć osobama s posebnim potrebama-u novcu u izvještajnom razdoblju siječanj-
lipanj 2017. godine izdvojeno je 11.612,37 kn. 

Za pomoć za prilagodbu stambenog prostora  osobama s invaliditetom izdvojeno je u 
razdoblju 01.01. do 30.06.2017. godine ukupno 7.337,01 kn. 

Za donacije udrugama iz područja socijalnih djelatnosti u izvještajnom razdoblju od 
01.01. do 30.06.2017. godine utrošena su sredstva u iznosu od 3.500,00 kn. 

U suradnji s Hrvatskim crvenim križem, sukladno popisu Centra za socijalnu skrb u 
Vinkovcima, korisnicima zajamčene minimalne naknade u sklopu projekta „Humanitarni 
paket za Slavoniju“ podijeljeni su paketi s prehrambenim namirnicama i higijenskim 
potrepštinama kako bi se ublažila teška materijalna situacija spomenutih korisnika.  

Za potrebe Hrvatskog crvenog križa temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu 
izdvojeno je u razdoblju 01.01. do 30.06.2017. godine ukupno 10.212,31  kn. 

 
7.    U području kulture  

 
U razdoblju 01.01. do 30.06.2017. godine izdvojena sredstva za donacije udrugama iz 

područja kulturnih djelatnosti iznosila su 21.000,00 kuna. Za financiranje troškova gradske 
knjižnice izdvojeno je 6.000,00 kuna. 

Ostali rashodi održavanja kulturno-zabavnih manifestacija iznosili su 18.993,70 kn. 
 

8.    U području religije 
 

U području vjere u predmetnom izvještajnom razdoblju za donacije vjerskim 
zajednicama u novcu izdvojena su sredstva u iznosu od 21.000,00 kn, dok je za tekuće 
donacije vjerskim zajednicama u naravi izdvojeno 14.561,53 kn. Kapitelne donacije vjerskim 
zajednicama iznosile su 25.117,50 kn. 
 
9. 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 01.01. do 30.06.2017. godine izdvojeno ukupno 263.971,20 kn, koja sredstva su 
raspodijeljena klubovima koji djeluju unutar Zajednice i to sukladno njihovim financijskim 
planovima i programima.  

Za tekuće donacije ostalim udrugama iz područja sporta izdvojena su sredstva u iznosu 
od 4.000,00 kn. 

Sredstva za usluge i materijal za održavanje sportskih terena  na javnim površinama u 
ovom izvještajnom razdoblju iznosila su  52.046,70 kuna. 

 Za uređenje prostora Lovačkog doma u ovom izvještajnom razdoblju utrošena su 
sredstva u iznosu od 23.141,50 kn. 



Za izgradnju sportskog centra „Frankopan“ u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 
2017. godine utrošena sredstva iznosila su 64.385,75 kn. 
 
10. Demografski razvitak općine 

U veljači 2017. godine, na 31. sjednici općinskog vijeća donesena je nova odluka o 
jednokratnoj naknadi za novorođenu djecu. 
Visina jednokratne novčane pomoći roditeljima za novorođeno dijete od 01.01.2018. godine 
iznositi će: za prvo i drugo dijete 2.000,00 kuna, za treće dijete 4.000,00 kuna, za četvrto 
dijete 8.000,00 kuna, za peto i svako slijedeće rođeno dijete 16.000,00 kuna. Na taj način se 
želi još više potaknuti demografski razvitak općine. 

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine ukupno je isplaćeno 32.000,00 
kn za donacije rodiljama za novorođenčad. Za sufinanciranje rada igraonice za djecu „Maki“ 
u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine ukupno izdvojena sredstva iznose 
70.400,00 kuna. 

 Za financiranje zapošljavanja pomoćnika u dječjoj igraonici u ovom izvještajnom 
razdoblju izdvojena su sredstva u iznosu od 10.015,62 kn. 
 
11.  Ostale društvene djelatnosti i gospodarstvo 

Putem donacija udrugama iz područja tehničkih djelatnosti u razdoblju od 01.01.do  
30.06.2017. godine izdvojila su se sredstva u ukupnom iznosu od 11.000,00 kuna, iz  područja 
djelatnosti udruga iz Domovinskog rata sredstva u iznosu od 3.500,00 kn, udrugama iz 
poručja okupljanja i zaštite žena 2.000,00 kn, te ostalim udrugama i drugim korisnicima 
sredstva u iznosu od 28.416,92kn. 

Donacije udrugama iz područja gospodarstva iznosile su 15.000,00 kn. 
Za sufinanciranje LAG-a „Bosutska niz“ sredstva utrošena u izvještajnom razdoblju 

siječanj-lipanj 2017. godine iznose 10.003,99 kuna. 
 
12.      Obilježavanje Dana općine Andrijaševci 

Krajem mjeseca lipnja, od 22. do 25. lipnja 2017. godine, u Općini Andrijaševci 
održavali su se „7. 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 gostiju. 

Za troškove obilježavanja Dana Općine Andrijaševci u izvještajnom razdoblju za 
siječanj-lipanj 2017. godine utrošena sredstva iznosila su 88.487,96 kuna, dok su prihodi od 
donacija  za obilježavanje Dana općine iznosili 16.000,00 kn. 
 
13.     Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 

Nakon pozitivne ocjene Hrvatskog zavoda za zapošljavanje tijekom kolovoza i rujna 
2016. godine, troje polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa 
„Rad i staž i prijevoz“ u Općini Andrijaševci, započelo je sa stručnim osposobljavanjem na 
poslovima struke, od toga dva polaznika za referenta za upravno - administrativne poslove i 
jedan polaznik za stručnog prvostupnika javne uprave. Stručno osposobljavanje za polaznike 
je u tijeku. 

Obveznik isplate novčane pomoći i troškova prijevoza za vrijeme stručnog 
osposobljavanja je Hrvatski zavod za zapošljavanje, koji također snosi troškove obveznih 
doprinosa za polaznike, a Općina kao poslodavac osigurava uvjete za neometano provođenje 
Programa stručnog osposobljavanja za rad uz potrebnog mentora za osobe na stručnom 
osposobljavanju. 



14.       Osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rokovci-Andrijaševci 
Općina Andrijaševci je zbog provođenja mjera zaštite od požara  i gašenja požara 

sredinom 2012. godine pokrenula postupak osnivanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Rokovci-Andrijaševci koje bi trebalo provoditi navedene mjere zaštite od požara na području 
Općine Andrijaševci. 

Općina Andrijaševci je do kraja izvještajnog razdoblja siječanj-lipanj 2017. godine 
objavila ukupno 54. javna poziva radi osnivanja DVD-a Rokovci-Andrijaševci. Međutim, 
unatoč svim poduzetim mjerama i pripremama oko navedenog, zaprimljena je  prijava samo 
jedne osobe koja je zainteresirana za rad DVD-a, čiji zahtjev ne udovoljava uvjetima 
određenim javnim pozivom. 

Unatoč uloženog izuzetnog napora u postupak osnivanja Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Rokovci-Andrijaševci, do kraja izvještajnog razdoblja nisu se dogodili značajniji 
pomaci u osnutku DVD-a Općine Andrijaševci, ali Općina, na čelu s načelnikom, odnosno  
Inicijativnim odborom za osnivanje DVD-a i dalje će nastojati  poduzimati  sve mjere zašite 
od požara i rješavati navedenu problematiku i nadalje. Javna vatrogasna postrojba Vinkovci u 
slučaju potrebe gašenja požara izlazi na teren po dojavi  i redovno obavlja spomenute 
aktivnosti. 

 
15.      Projekti općine u suradnji s Ministarstvima  
 

Općina Andrijaševci se na temelju javnog poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i 
fondova Europske unije prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice prijavila sa 
slijedeća dva projekta: 

- II. faza izgradnje parkirališta i pješačkog hodnika u naselju Andrijaševci i projektom  
- Presvlačenje asfaltnog kolnika i dogradnja kolničke konstrukcije u ulici Nikole Tesle, 

Andrijaševci. 
Nakon pristiglih prijava, u Ministarstvu je za sufinanciranje odabran projekt „II. faza 

izgradnje parkirališta i pješačkog hodnika u naselju Andrijaševci“. Sufinanciranje predmetnog 
projekta odobreno je u iznosu od 400.000,00 kuna. Prethodne je godine od strane Ministarstva 
općini odobren projekt I. faza izgradnje parkirališta i pješačkog hodnika u naselju 
Andrijaševci“ koji je Ministarstvo sufinanciralo u iznosu od 300.000,00 kn. Radovi na 
projektu „II. faza izgradnje parkirališta i pješačkog hodnika u naselju Andrijaševci“ završeni 
su 23.06.2017. godine čime je kompletno uređen centar naselja Andrijaševci. 

Temeljem Javnog poziva Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja  za 
raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje 
razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu, 
Općina Andrijaševci se prijavila s projektom „Presvlačenje asfaltnog kolnika i dogradnja 
kolničke konstrukcije u ulici Nikole Tesle, Andrijaševci“. 

Početkom travnja tekuće godine Odlukom Ministra graditeljstva i prostornog uređenja  o 
dodjeli sredstava kapitalne pomoći, Općini Andrijaševci dodijeljena su sredstva u iznosu od  
230.000,00 kuna za sufinanciranje spomenutog projekta. Nakon obavljenog postupka javne 
nabave za izvođača radova odabrana je tvrtka „Cestorad“ Vinkovci, koja je s radom na 
projektu započela 27. lipnja 2017. godine, a radovi na projektu su u finalnoj fazi. Ukupna 
vrijednost projekta nakon obavljenog postupka javne nabave iznosi 656.313,69 kuna. 

PROJEKTI  APLICIRANI NA SREDSTVA FONDOVA EU 
 

- Općina Andrijaševci prijavila se na mjeru 7.0., podmjera 7.2.2.  za projekt 
rekonstrukciju i proširenje kolnika u ulici Stjepana Radića, Rokovci, 



- podmjeru 7.4. s projektom izgradnja Športsko rekreacijskog centra Frankopan. Za 
navedeni projekt pripremljena je kompletna dokumentacija. Oba projekta zajedno su 
vrijedna oko 7.500.000,00 kn, udio fondova u financiranju je do 90%, 

- u suradnji sa Vinkovačkim vodovodom i kanalizacijom započeo je projekt 
rekonstrukcija vodovodne mreže u dužini od 5, 0 km, vrijednosti radova oko 
3.500.000,00 kn uz sufinanciranje Općine od 10%, 

- u okviru Aglomeracije Vinkovci Općina se prijavila s projektom izrade dokumentacije 
i prijave na natječaj za završetak kanalizacije za cijelo naselje, prvi priključci očekuju 
se u 2018. godini, 

- Prijavljena Strategije razvoja turizma na mjeru 7.0. u Agenciji za plaćanja u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

 
16.   Međunarodna suradnja općine 

 Krajem mjeseca lipnja u sklopu „7. Bosutskih dana-dana Rokovaca i 
Andrijaševaca“, ugostili smo prijatelje iz Češke Republike, grada Vracova, s kojim je 
sklopljen i svečano potpisan sporazum o suradnji, gdje su u slopu nogometnog turnira za 
mlađe dobne skupine nastupili limači FKM Morava Vracov. Svi sudionici turnira u kratkom 
su obilasku razgledali naše mjesto te posjetili izložbu naoružanja, dok su slijedeći dan gosti iz 
Češke na kratko obišli grad Vinkovce, stadion i prostorije HNK Cibalie Vinkovci. 

 
17. Lokalni izbori 
 
U svibnju mjesecu tekuće godine održani su lokalni izbori za općinskog načelnika i 
predstavnike općinskog vijeća Općine Andrijaševci. Na izborima za općinskog načelnika 
izbornu pobjedu je odnio Damir Dekanić, kandidat HDZ-e. Za njegovog zamjenika izabran je 
Ante Rajković. 
Općinsko vijeće u mandatu od 4 godine biti će sastavljeno od vijećnika iz redova slijedećih 
stranaka: HDZ, HSS, HSP-AS, HNS i HDSSB. 
Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Andrijaševci izabran je Zlatko Kobašević, a za 
podpredsjednike općinskog vijeća izabrani su Darko Duktaj i Marko Brkić. 

 
 

III. ZAKLJUČAK 
 

Podneseno Izvješće o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci 
za razdoblje siječanj-lipanj 2017. 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 2017. 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.                         
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