
 

                                   
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
             
              OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
       Općinski načelnik      
 
KLASA: 022-05/15-02/01 
URBROJ: 2188/02-01-15-2 
U Rokovcima, 18. kolovoza 2015. 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  i 19/13) 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 

2015. godine 
 

I. UVODNI DIO 
 

 Člankom 44., stavkom1., 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  i 19/13. ), 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 2015. 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, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata koje su Općinskom vijeću 
uputili drugi ovlašteni predlagači, 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 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 2015. godine ostvareno je 2.830.855,95 kuna prihoda, dok su 
rashodi za navedeno razdoblje iznosili ukupno 2.579.758,80 kuna.  
 
Povrat poreza građanima po godišnjoj prijavi  
 Stupanjem na snagu Zakona o regionalnom razvoju (NN br. 147/14) Općina Andrijaševci je 
po razvijenosti razvrstana u potpomognuto područje 2. skupine. 

U 2014. godini Općina Andrijaševci je od poreza na dohodak ostvarivala 56,50% od ukupnog 
poreza na dohodak, a ostatak se dijelio na županiju Vukovarsko-srijemsku i državni proračun 
Republike Hrvatske. 

 U 2014. godini  (za 2013. godinu) Općina Andrijaševci iz proračuna je isplatila građanima 
iznos od 233.810,08 kn po godišnjim prijavama za povrat poreza u 2013. godini, a tekuće godine  (za 
2014. godinu), Općina Andrijaševci treba vratiti iznos od  cca. 1.100.000,00 kn iz čega je vidljivo da 
je iznos povrata u tekućoj godini višestruko veći nego u prethodnim godinama. 

Sredstva iz državnog proračuna  (tekuće pomoći) koja su općini  u 2015. godini dodijeljena na 
ime povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi iznose 23.876, 00 kn  mjesečno  iz čega je vidljivo 
da su tekuće pomoći države nedostatne za pokrivanje razlike za povrat poreza građanima po godišnjoj 
prijavi. 

Proračun 
Praćenje mjesečne realizacije Proračuna Općine Andrijaševci za 2015. godinu te donošenje 

godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine za 2014. godinu obavljeno je u zakonskom roku.  
U mjesecu travnju usvojene su prve izmjene i dopune proračuna općine Andrijaševci za 2015. 

godinu, dok su druge izmjene i dopune proračuna usvojene koncem lipnja 2015. godine. 
 
Prihodi  
 Komunalna naknada 

U razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine nastavljen je pojačan nadzor naplate prihoda, osobito 
obveze plaćanja komunalne naknade. 

Početkom mjeseca lipnja na adrese neredovitih platiša, što fizičkih osoba, obrta i pravnih 
osoba poslano je 6 obavijesti i 49 opomena  za dospjele, a neizvršene obveze  po osnovi 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 naplatu dugovanja za istu, odnosno ovršni postupak.  

Nakon poslanih obavijesti, odnosno opomena određeni broj mještana javio se u općinu i 
dogovorio povrat duga, ali i dalje postoji određen broj neurednih platiša prema kojima će se morati 
pokrenuti mjere prisilne naplate, odnosno ovršni postupak. 

Od planiranih 470.000,00 kuna prihoda na ime komunalne nakade u izvještajnom razdoblju 
siječanj-lipanj 2015. godine ostvareno je 163.979,10 kuna. 
 
  



 
Poljoprivredno zemljište 

U razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine vezano za raspolaganje državnim poljoprivrednim 
zemljištem na području Općine Andrijaševci, dana 18.03.2015. godine zaprimili smo dopis PZ 
Andrijaševci o odustajanju od zakupa polj. zemljišta.  

Ovim putem su nas izvijestili da PZ Andrijaševci zbog nastalih teškoća uskoro prestaje s 
radom. Obzirom da je zadruga bila u zakupu dijela državnog polj. zemljišta ugovorom na 20 godina 
kao i dijela državnog polj. zemljišta ugovorom o privremenom korištenju, odustali su od daljnje 
obrade zemljišta iz ugovora na 20 godina, tj. 19,1423 ha i jedne čestice iz ugovora o privremenom 
korištenju površine od 5,4971 ha.  

Slijedom njihove obavijesti odmah smo izvijestili Agenciju za polj. zemljište, dostavili im svu 
potrebnu dokumentaciju i zatražili da što žurnije postupe sukladno zakonskim odredbama i raspišu 
javni poziv za dodjelu navedenog zemljišta novim zakupnicima. 

Unatoč sustavnom kontaktu s Agencijom za polj. zemljište, molbama i požurnicama da 
postupe sukladno zakonskim odredbama i što žurnije daju na raspolaganje navedeno državno polj. 
zemljište do danas predmetno zemljište još uvijek nije dodijeljeno nikome i nije obrađeno. 

Činjenica je i vidljivo je na terenu da je k.č. od 5,4971 ha (na Blacima) obrađivana od strane 
nepoznate osobe, a o tom smo više puta izvijestili Agenciju za polj. zemljište i zatražili postupanje, no 
nismo dobili nikakav odgovor. 

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 2015. godine iznosili su 146.030,22 kuna. 
 
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.  

Na 14. sjednici općinskog vijeća Općine Andrijaševci donesena je Odluka o izradi Strateškog 
programa razvoja Općine Andrijaševci. Temeljem poziva na dostavu ponude za predmet nabave  
izrade Strateškog programa razvoja Općine Andrijaševci dana 07. svibnja 2015. godine sklopljen je s 
tvrtkom MICRO projekt d.o.o. Split ugovor o izradi istog. Kandidirali smo ga na Program ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.-Mjera 07-temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnom području , podmjera 7.1, koju raspisuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 
ruralnom razvoju. 

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

Na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama svi vlasnici/investitori 
nezakonito izgrađenih zgrada dužni su upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave, odnosno u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Andrijaševci platiti naknadu za zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate iste, što je 
preduvjet za donošenje Rješenja o izvedenom stanju kojim vlasnici/investitori ozakonjuju nezakonito 
izgrađenu zgradu. 

Naknada se utvrđuje rješenjem o naknadi koje po službenoj dužnosti donosi spomenuto tijelo. 
Na temelju gore navedenih odredbi Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci  u 

izvještajnom razdoblju od siječnja do lipnja 2015. godine u skladu s važećim zakonskim odredbama, a 
rješavajući po službenoj dužnosti donio je 57 rješenja o visini naknade za zadržavanje nezakonito 
izgrađene zgrade u prostoru, za zgrade pretežito stambene namjene. 



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 2015. godine, a na temelju donesenih rješenja u 
proračunu Općine Andrijaševci ostvareni iznos sredstava od naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 
prostoru iznosio je 55.205,11 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. 
Tijekom izvještajnog razdoblja siječanj-lipanj 2015. godine prema Fondu za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost, Općina Andrijaševci (u daljnjem tekstu:Fond) prijavila se s 4 projekta: 
-Sufinanciranje provedbe projekata energetski učinkovite i ekološke javne i vanjske rasvjete, 
-Sufinanciranje nabave komunalnog vozila, 
-Sufinanciranje energetske obnove zgrade općine Andrijaševci, 
-Sufinanciranje nabave komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada, koji projekt je završen. 

Općini Andrijaševci odobrena su sredstva u iznosu od 60 % ukupne investicije u vrijednosti od 
243.290,00 kn, odnosno u iznosu do 145.974,00 kn. Preostali iznos snosi općina. 
Radi se o 1.200 kanti od 120 l  i 50 kanti od 240 l.  

U postupku javne nabave odabran je najpovoljniji ponuditelj-tvrtka Gradatin d.o.o. iz Sesveta 
s kojim je sklopljen ugovor za nabavku predmetne kom. opreme.  
Ukupan iznos projekta je 193.000,00 kn s pdv-om.  
 Za prva tri navedena projekta općini nisu odobrena sredstva za sufinanciranje, dok je projekt 
„Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Andrijaševci“, 
koji započeo protekle godine završen. 

Od strane Fonda 07. svibnja 2015. godine isplaćen je prvi dio sredstava u iznosu 119.445,43 kune, 
dok je od strane općine u predmetnom izvještajnom razdoblju isplaćen ukupan iznos sredstava od 
28.328,71 kuna, s kojim je općina izvršila svoju obvezu prema podnositeljima zahtjeva. 
 
3. U području komunalnog gospodarstva  
 
Komunalna naknada i komunalni doprinos 

Komunalni doprinos, kao 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 2015. 
godini. 
 Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture-javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija 
i javne rasvjete. Komunalni doprinos je prihod jedinice lokalne samouprave, a plaća ga vlasnik 
građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor. 
 U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine na temelju donesenih 30 rješenja o 
obračunu i naplati komunalnog doprinosa  od planiranih 100.000,00 kuna ostvareno je 41.530,95  
kuna. 
Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini: 
 
Red.br  

KOMUNALNA DJELATNOST 
UTROŠENA 
SREDSTVA 

u kn (do 
30.06.2015.) 

1. Električna energija za javnu rasvjetu 71.875,38 
2. Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja javne 

rasvjete 
20.977,50 



3. Materijal za tekuće i investicijsko održavanje poljskih 
putova 

4.125,00 

4. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja poljskih 
putova 

30.012,50 

5. Materijal za tekuće i investicijsko održavanje pješačkih 
staza 

13.545,13 

6. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta 25.002,31 
7. Materijal za održavanje javnih površina 1.530,00 
8. Usluge drugih na održavanju javnih površina 222.143,75 
 Ukupno: 389.211,57 

 
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini: 
 

R.B 
 

KOMUNALNA DJELATNOST 

UTROŠENA 
SREDSTVA 

u kn (do 
30.06.2015.) 

1. Proširenje javne rasvjete 20.612,50 
2. Vodoopskrbni pogon za navodnjavanje 1.276,00 
3. Izrada projektne dokumentacije za parkirališta 21.870,29 
                            Ukupno: 43.758,79 

  
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 2015. godine obavljeni su slijedeći radovi na području 
Općine Andrijaševci: 

Postavljanje led rasvjete u Kolodvorskoj ulici u Andrijaševcima, koja je prva faza pilot 
projekta kojim se planira cijelu općinu osvijetliti navedenom rasvjetom, a čime bi se postigla značajna 
ušteda energije i smanjili troškovi održavanja iste; dopunjena je javna rasvjeta u ulicama gdje je bila 
slabija osvijetljenost; uređeno je dvorište  kod objekta „Stara škola“, te je izgrađena terasa, uređene 
prostorije ostave i postavljena led rasvjeta.  

Uređene su radne prostorije „Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci“. Na mjesnim 
grobljima u naseljima Rokovci i Andrijaševci osvježena je vanjska fasada, obojeni su unutarnji zidovi, 
izmjenjene su staze kod mjesnog groblja u Rokovcima, dok su radovi na istom u tijeku kod mjesnog 
groblja u Andrijaševcima.  

U „Domu udruga“ - „Ribičkom domu“ u prostoru društvene sale izmjenjen je pod, postavljene 
su nove pločice, nova unutarnja stolarija, oličeni su unutarnji zidovi, kupljen unutarnji interijer, stolovi 
i stolice, a u tijeku su i radovi na uređenju teniskih terena u naselju Blace. 

Općina se u mjesecu veljači prijavila na Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga 
uređenja za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje 
razvoja komunalnog gospodarstva za 2015. godinu s projektom „Održavanje pješačkih staza u Općini 
Andrijaševci“. Sredstva za sufinanciranje navedenog projekta nisu odobrena. 

U sklopu programa Hrvatskih voda ugovoreni su radovi na sanaciji(čišćenju) kanala kroz ulicu 
Plavi Jadran do rijeke Bosut  kao i sanacija (čišćenje) kanala koji prolazi kroz ulice M. Marulića, A. 
Mihanovića, Tri ruže, I. Gundulića u naselju Andrijaševci. 

Ugovoreno je uređenje rokovačke strane obale rijeke Bosut od mosta prema Ribarskoj ulici do 
iskorištenja sredstava Hrvatskih voda na stavci uređenja obale. 

 



 Zemljište u državnom vlasništvu na k.č. 843, k.o. Rokovci-naselje „Blace“ 
 Glede rješavanja statusa „Prognaničkog naselja Blaca“  nakon niza dopisa upućenih raznim 
institucijama (ministarstva, državni uredi i dr.) oko pomoći u svezi rješavanja statusa navedenog 
naselja Državni ured za upravljanje državnom imovinom pokrenuo je akcijom „Projekti 100“, 
stavljanje u funkciju državnih nekretnina, a na kojem popisu nekretnina se nalazi i bivše „Prognaničko 
naselje Blaca“ za koje smo navedeni ured obavijestili kako je Općina Andrijaševci već pokrenula 
postupak za darivanje zemljišta na kojem se nalazilo bivše „Prognaničko naselje Blaca“ i kako smo 
dostavili svu potrebnu dokumentaciju za postupak, nakon čega nam je obećana sanacija nakon 
provedbe javne nabave za izvođače. Značajniji pomaci do današnjeg dana nisu postignuti. 

Slijedom potpune nezainteresiranosti i nebrige sadašnjeg vlasnika RH ,Općina  je odlučila na 
vlastitu inicijativu pokrenuti sanaciju područja na kojem je bilo „Prognaničko naselje Blaca“, a radove 
na sanaciji izvoditi će djelatnici koji su u općini zaposleni na javnim radovima. U sklopu navedenog 
namjerava se očistiti i razvrstati otpad nastao višegodišnjim nakupljanjem, iskrčiti nisko raslinje i 
grane stabala te na taj način revitalizirati navedeni prostor kako bi bio što uredniji, a ujedno i sigurniji 
za zdravlje mještana. U drugoj fazi u sanaciju se planiraju uključiti sve udruge koje djeluju na 
području Općine kao i potražiti pomoć institucija, županije i poduzeća iz okruženja koja se bave 
komunalnom djelatnosti. 
 
Javni radovi 

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine, od mjeseca travnja tekuće godine u 
Javne radove u Općini Andrijaševci, u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, za radove na 
Revitalizaciji javnih površina i zaštite okoliša, kao i za radove - Pomoć starijim i nemoćnim osobama, 
Općina Andrijaševci uposlila je 13 osoba. S radnicima uposlenim u Program javnih radova sklopljeni 
su ugovori na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci.  

Program javnih radova za mlade-„Mladi za zajednicu“ u koji je bilo uključeno 6 osoba u 
poslove važne za društvenu zajednicu koji su vezani za očuvanje okoliša i gospodarenje otpadom na 
području općine, kao i pomoć starijim i nemoćnim osobama  završio je 31. ožujka 2015. godine. 
 
Deratizacija i dezinsekcija 
 Vezano za postupak deratizacije, zakonska obveza je svake općine i grada provesti  
deratizaciju svih kućanstava na svom području i to dva puta godišnje. Za ovu namjenu za ovo 
izvještajno razdoblje ukupno je utrošeno 29.115,00 kuna. 
 
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 
2015. godine iznose 22.720,00 kuna. 

 
 4.  U području prometa 
 
 Tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2015.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. 

 
Krajem prethodnog izvještajnog razdoblja s tvrtkom „Svod“ potpisan je ugovor o izradi 

dokumentacije za izradu katastra poljskih puteva na području Općine Andrijaševci i Ugovor o izradi 
dokumentacije za izradu katastra nerazvrstanih cesta na području Općine Andrijaševci. 



Projektna dokumentacija za katastar nerazvrstanih cesta je završena, dok je izrada projektne 
dokumentacije za katastar  poljskih puteva u tijeku. 

Za ovu namjenu u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj izdvojeno je 28.125,00 kn. 
Temeljem Odluke o objavi poziva na dostavu ponuda za povjeravanje komunalnih poslova 

održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Andrijaševci objavljen je poziv za dostavu ponuda 
temeljem kojeg je odabran najbolji ponuditelj tvrtka Cestorad d.d. s kojom je sklopljen ugovor na rok 
od dvije godine. 
 
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 30.06.2015. godine utrošena sredstva u visini kako slijedi:  

 
Red. 
Br. 

Namjena Iznos u kunama 

1. Stipendije studentima 31.000,00 
2. Tekuće donacije školstvu 19.637,00
3. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 38.431,25
4. Donacije u naravi za „Malu školu“ 2.608,22 

 Ukupno (u kn):  91.676,47
 

Za sufinanciranje rada  igraonice za djecu „Maki“ u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 
2015. godine ukupna izdvojena  sredstva iznose 61.000,00  kuna,  koja sredstva se uplaćuju na račun 
Zajednice športskih udruga za ovu namjenu. 

 
6.    U području vjere i kulture 
 

U razdoblju 01.01.do  30.06.2015. godine izdvojena su sredstva za potrebe KUD-a "Slavko 
Janković" Rokovci-Andrijaševci u iznosu od 13.098,72 kn.   

Obavljeni su razgovori o izradi monografije za naselja Rokovci i Andrijaševci koji će se u 
nadolazećem razdoblju realizirati. 
 
7. U području športa 
 

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  
30.06.2015. godine izdvojeno ukupno 193.000,00  kn, koja sredstva su raspodijeljena klubovima koji 
djeluju unutar Zajednice i to sukladno njihovim financijskim planovima i programima. Značajno je 
spomenuti da je unutar Zajednice športskih udruga u 6 športskih  klubova trenutno uključeno  cca. 230 
djece s područja općine. 

Također su za potrebe promicanja lova u Općini Andrijaševci, odnosno za djelovanje i razvoj 
LD „Jelen“ izdvojena sredstva u spomenutom razdoblju iznosila su 5.000,00 kuna. 

Sredstva za usluge i materijal za održavanje dječjeg igrališta i sportskih terena  na javnim 
površinama u ovom izvještajnom razdoblju iznosila su 3.951,00 kn. 

 
8. 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 2015. godinu primjenom mjera i brigom za 
socijalno ugrožene građane za što je ukupno planirano 80.000,00 kn i to za jednokratne novčane 
pomoći, pomoć oko plaćanja smeća, komunalne naknade, struje, vode i slično, a koji izdaci za ovo 
izvještajno razdoblje iznose 37.825,71 kuna s kojim sredstvima se pomoglo najugroženijim 
mještanima, odnosno obiteljima, dok će se ostali predmeti rješavati u drugoj polovini godine. 



Za namjenu demografskog razvitka općine u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2015. 
godine ukupno je isplaćeno sredstava u vrijednosti 13.000,00 kuna, odnosno  pravo na navedena 
sredstva je ostvarilo 13 obitelji s novorođenim djetetom. 
 
9.  Ostale udruge 
 

Putem donacija ostalim udrugama građana u novcu/naravi i ostalih tekućih donacija u 
razdoblju 01.01.do  30.06.2015. godine izdvojila su se sredstva u ukupnom iznosu od 65.457,31 kuna. 
 
10.       Obilježavanje Dana općine Andrijaševci 
 

  Krajem mjeseca lipnja, točnije od 25. do 28. lipnja 2015. godine u Općini Andrijaševci 
održavali su se „5. 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. Ove godine  
manifestaciju su posjetili osobito dragi gosti iz Češke Republike, grada Vracova, s kojim je sklopljen i 
svečano potpisan Sporazum o suradnji, a u slopu Programa „Bosutski dani 2015“ nastupali sa svojim 
kulturno-umjetničkim društvom „Lipina“, kao i pjevački zborom, te posjetili Vukovar i Ilok. 

Ovogodišnji Program „Bosutskih dana“ započeo je bibilioterapijskom radionicom „Stihuljci“ 
Čitateljskog kluba „LibRA“ koji se održavao u prostorijama OŠ. „I. B. Mažuranić“, Andrijaševci, 
teniskim turnirom djece TK „Rokovci–Andrijaševci“ na zemljanim terenima u naselju Andrijaševci, 
kao i nastupom mladih glazbenih talenata-djeca pjevaju hitove u večernjim satima, a završio 
nedjeljnim cjelodnevnim događanjima i koncertom renomirane grupe „Crvena jabuka“.  
 U sklopu događanja važno je napomenuti kako je ove godine upriličeno gostovanje kazališta 
„Mika Živković“ iz Retkovaca, održan program posvećen obiteljima vojnika u režiji prof. Ane Cvenić, 
pod nazivom „Ljubav traži hrabrost“, održana izložba starih fotografija na temu „KUD Slavko 
Janković kroz povijest“, održana Sveta misa zadušnica za sve poginule i nestale branitelje u crkvi Sv. 
Roka u Rokovcima, te upriličeno polaganje vijenaca kod Memorijalnog križa u Rokovcima, nakon 
čega je upriličena Svečana sjednica vijeća u prostorijama novoobnovljenog objekta „Stara škola“. 

Domaćini i gosti u predahu od mnogobrojnih dogagđanja mogli su se okrijepiti uz  fiš i 
čobanac koje su organizirali  ŠRD „Karas“ i LU „Jelen“ uz sudjelovanje svojih gostiju. 

Živopisno je bilo i uz sportska događanja, pa su tako održana mnogobrojna natjecanja, 
prezentacije, nastupi, biciklijada, teniski turnir, nogometni turnir, turnir u odbojci na pijesku, turnir u 
beli, amaterski paintball turnir, turnir u boćanju, kup natjecanje u ribolovu, rukometna utakmica, turnir 
u uličnoj košarci, 6. Općinski kros, prezentacija zumba treninga, egzibicijsko odmjeravanje snage 
konopaša, prezentacija streličarskog sporta, nastup Cheearleading skupine„MA & KO“ i već 
tradicionalna utrka čamaca.  

Uprizoren je i defile bikera ulicama sela u organizaciji Udruge bikera Rokovci-Andrijaševci.  
Ove godine nagrada za životno djelo dodijeljena je našem sumještaninu Đuri Karabaliću zbog 

aktivnog dugogodišnjeg rada i promicanja sporta i sportske djelatnosti, osobito nogometa. 
Od umjetničkih događanja održana je izložba likovnih radova domaćih autora i izložba radova 

u drvetu autora Đure Smolčića, a imali smo prilliku vidjeti ilikovnu koloniju domaćih autora na temu 
„Bosut“. 

 Konjogojska udruga „Sokol“ Rokovci-Andrijaševci ove godine nas je iznenadila sa 
zanimljivim natjecanjem zaprega. 

 Udruga žena „Druge“ održala je izložbu rukotvorina, a udruga inovatora „Corona“ predstavila 
je svoje radove.  

KUD „Slavko Janković“ sa svojim gostima iz Broda, Štitara, Vrbanje i već spomenutog grada-
prijatelja Vracova uljepšao je subotnju večer, a razigranu i veselu atmosferu zaokružio je koncert 
Tamburaškog sastava „Dike“.  
 Za troškove obilježavanja Dana Općine Andrijaševci u izvještajnom razdoblju za siječanj-
lipanj 2015. godine utrošena sredstva iznosila su 81.362,60 kune, od ukupno planiranih 100.000,00 
kuna. 
 
 



11.     Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 
 
Sukladno mjeri Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Rad i staž i prijevoz"-stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u suradnji s Hrvatskim zavodom za 
zapošljavanje, u mjesecu veljači objavljen je Javni poziv za prijam osoba na Stručno osposobljavanje 
bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci za tri osobe:  referenta 
za upravno - administrativne poslove, stručnog prvostupnika Javne uprave i diplomiranog pravnika. 
Na objavljeni poziv javilo se 12 osoba, od kojih su tri polaznice primljene u Jedinstveni upravni odjel 
za osposobljavanje u poslovima struke. 

Obveznik isplate novčane pomoći i troškova prijevoza za vrijeme stručnog osposobljavanja za 
dvije navedene osobe  je Hrvatski zavod za zapošljavanje, koji također snosi troškove obveznih 
doprinosa, a općina kao poslodavac osigurava uvjete za neometano provođenje programa stručnog 
osposobljavanja za rad uz potrebnog mentora za osobe na stručnom osposobljavanju. 
 
12.       Osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rokovci-Andrijaševci 
 

Općine 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 30. lipnja 2015. godine objavila ukupno 35 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 siječanj-lipanj 2015. godine 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 kroz 2015. godinu. Javna vatrogasna postrojba Vinkovci u slučaju 
potrebe gašenja požara izlazi na teren po dojavi  i redovno obavlja spomenute aktivnosti. 
 
13.      Projekti Općine 
 

Općina se na temelju javnog poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske 
unije prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice prijavila u mjesecu veljači na slijedeća dva 
projekta: 
- „I. faza izgradnje Doma kulture“,  ukupne vrijednosti cca 1,2 mil. kn i 
- „I. faza izgradnje biciklističke staze“, ukupne vrijednosti cca.1,2 mil. kn. 

Dana  17. lipnja 2015. godine u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova europske unije 
potpisan je ugovor o sufinanciranju projekta „I. faze izgradnje bic. staze“.  
Općina je 29. lipnja 2015. godine objavila poziv za nadmetanje za radove na I. fazi izgradnje 
biciklističke staze, koji projekt je u tijeku. Udio sufinanciranja Ministarstva u projektu iznosi 
410.000,00 kn, dok će se točan udio općine u projektu znati nakon okončanog postupka javne nabave. 
U mjesecu veljači tekuće godine završen je projekt „Rekonstrukcija objekta Stara škola“, sufinanciran 
od strane Ministarstva u iznosu od 351.000,00 kuna, a od strane općine za predmetno izvještajno 
razdoblje isplaćena su sredstva u iznosu od 319.315,75 kuna, a za namještaj za navedeni objekt  
izdvojena su sredstva u iznosu od 32.131,83, kojim  je općina dobila reprezentativan prostor za 
održavanje kulturno-umjetničkih događanja, a objekt redovno koristi lokalni KUD-o, kao i ostale 
udruge iz općine. 

Za sufinanciranje LAG-a „Bosutska niz“ sredstva utrošena u izvještajnom razdoblju siječanj-
lipanj 2015. godine iznose 5.002,02 kuna. 

 
14.   Međunarodna suradnja 
 
 Kako je i spomenuto, krajem mjeseca lipnja u sklopu  „5. Bosutskih dana-dana 

Rokovaca i Andrijaševaca“, ugostili smo prijatelje iz Češke Republike, grada Vracova, s kojim je 



sklopljen i svečano potpisan sporazum o suradnji, koji su u slopu Programa „Bosutski dani 2015“ 
nastupali sa svojim kulturno-umjetničkim društvom „Lipina“, kao i pjevački zborom. 

Osim kulturno-umjetničkog društva i pjevačkog zbora posjetili su nas i vijećnici  gradskog 
vijeća grada Vracova. 

Uzvratni posjet gradu Vracov, Češka Republika planira se krajem kolovoza tekuće godine. 
 

 
III. ZAKLJUČAK 
 

Podneseno Izvješće o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za 
razdoblje siječanj-lipanj 2015. 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 2015. 
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 u teškom financijskom razdoblju, te je stoga nastojao odgovorno i kvalitetno 
ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova Općine sukladno Statutu Općine Andrijaševci, 
zakonima i općima aktima Općine. 
 
                                                                                                       OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
                                                                                                              Općinski načelnik 
                                                                                                   Damir Dekanić, dipl. ing. šum.                         
 


