
 

                                   
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
     Općinski načelnik      
 
KLASA: 022-05/16-01/11 
URBROJ: 2188/02-01-17-2 
U Rokovcima, 15. ožujka 2017. 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 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 srpanj-prosinac 

2016. 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 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 za razdoblje srpanj-prosinac 2016. 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 je 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 2016. godine ostvareno je 4.295.594,83 kuna prihoda, dok su 
rashodi za navedeno razdoblje iznosili ukupno 5.063.336,19 kuna.  

Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i unapređivanju izvršavanja Proračuna 
Općine Andrijašvci za 2016. godinu izdvaja se slijedeće: 
 
Proračun 

Praćenje mjesečne realizacije Proračuna Općine Andrijaševci za 2016. godinu, donošenje 
Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu i projekcija Proračuna Općine Andrijaševci za 2018. i 
2019. godine, te Odluke o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu obavljeno je u 
zakonskim rokovima. 
 
Prihodi  
 Komunalna naknada 

U razdoblju srpanj-prosinac 2016. godine nastavljen je nadzor naplate prihoda posebno što se 
tiče naplate komunalne naknade. 

Kako su u prethodnom izvještajnom razdoblju na adrese neredovitih platiša, što fizičkih osoba, 
obrta i pravnih osoba poslane obavijesti i opomene za dospjele, a neizvršene obveze  po osnovi 
komunalne naknade početkom mjeseca prosinca pokrenut je ovršni postupak za 41 fizičku osobu i 5 
pravnih osoba/obrta. Ovršni postupci su u tijeku. 

Od planiranih 470.000,00 kuna prihoda na ime komunalne nakade u izvještajnom razdoblju 
srpanj-prosinac 2016. godine ostvareno je 247.204,86 kuna. 

 
 Poljoprivredno zemljište 
 U izvještajnom razdoblju srpanj–prosinac 2016. godine nije bilo značajnijih promjena u 
postupanju s državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Andrijaševci. 

Agencija za poljoprivredno zemljište dodijelila je na privremeno korištenje poljoprivredno 
zamljište Karlu Tustanovskom koji je u prethodnom izvještajnom razdoblju bio u postupku dodjele 
zemljišta na privremeno korištenje. 

Vezano za nezakonit ulazak u posjed državnog poljoprivrednog zemljišta Zorana Smolkovića, 
nakon učestalih obraćanja Općine Agenciji za poljoprivredno zemljište i nadležnoj inspekcijskoj 
službi, predmet je proslijeđen Državnom odvjetništvu na postupanje. 

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

Prihodi ostvareni od zakupa poljoprivrednog zemlišta u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 
2016. godine iznosili su 876.241,50 kuna. 
 
Likvidnost 

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

Krajem mjeseca svibnja 2016. godine sa Zavodom za prostorno planiranje d.d. iz Osijeka 
zaključen je Ugovor o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Andrijaševci. 
Izrada Plana je u tijeku.  

23. kolovoza 2016.  godine usvojen je Strateški plan razvoja Općine Andrijaševci za razdoblje 
od 2016-2021.godine. 

 
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 
 (legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada) 
 Na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Jedinstveni upravni odjel 
Općine Andrijaševci  u izvještajnom razdoblju od srpnja do prosinca 2016. godine u skladu s važećim 
zakonskim odredbama, a rješavajući po službenoj dužnosti donio je 21 rješenje 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 srpanj-prosinac 2016. godine, a na temelju donesenih rješenja, u 
proračunu Općine Andrijaševci ostvareni iznos sredstava od naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 
prostoru iznosio je 53.355,50 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.). 
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 

srpanj-prosinac osigurana su sredstva u iznosu od 28.133,34 kuna. 
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 47.320,00 kuna. 

Tijekom 2017. godine istekao je rok za davanje koncesije za davanje javne usluge 
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine 
Andrijaševci. Postupci za davanje koncesije je ponovljen. S tvrtkom STRUNJE-TRADE d.o.o 
sklopljen ugovor za davanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci na pet godina. 

Javni rad-„Revitalizacija javnih površina i zaštita okoliša“ 
Radnici zaposleni u sklopu javnog rada pod nazivom „Revitalizacija javnih površina i zaštita okoliša“ 
obavljali su poslove javnih radova važne za društvenu zajednicu koji su vezani za revitalizaciju javnih 
površina i zaštitu i očuvanje okoliša na području Općine. S 10 radnika su sklopljeni ugovori o radu s 
Općinom na rok od 6 mjeseci te su radnici obavljali navedene poslove do 23.11.2016. godine. 
 
3. U području komunalnog gospodarstva  
 
Tijekom 2017. godine istekao je rok za davanje koncesije za dimnjačarske usluge na području općine 
Andrijaševci. Postupak za davanje koncesije je ponovljen. 
S obrtom  „Eko-dim“ sklopljen ugovor na tri godine za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih 
usluga. 



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. 

Sukladno donesenim programima utrošena sredstva za gradnju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2016. godini u obračunskom razdoblju srpanj-prosinac 2016. godine iznose: 

 
Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini: 
 
R.B.  

KOMUNALNA DJELATNOST 
UTROŠENA SREDSTVA 

u kn (do 31.12.2016.) 
1. Električna energija za javnu rasvjetu 73.684,68 
2. Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja javne rasvjete 36.000,62 
7. Materijal za održavanje javnih površina 15.618,45 
8. Usluge drugih na održavanju javnih površina 328.252,50 
 Ukupno: 453.556,25 

 
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini: 
 

R.B. 
 

KOMUNALNA DJELATNOST 
UTROŠENA SREDSTVA 

u kn (do 31.12.2016.) 
1. Proširenje i modernizacija  javne rasvjete 85.807,50 
2. Projektna dokumentacija za proširenje kanalizacijske mreže 106.250,00 
3. Izgradnja autobusnog stajališta 16.122,98 
4. Izgradnja III. faze biciklističke staze Rokovci-Vinkovci 7.500,00 
 Ukupno: 215.680,48 

 
 
Od realiziranih radova u Općini iz dijela komunalnog gospodarenja izdvajamo: 
- uređene prostorije namijenjene udruzi umirovljenika,  
- završeni su radovi na obnovi „Braniteljskog doma“, koji je predan na korištenje UDVDR Rokovci-
Andrijaševci, 
- uz financiranje Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje završeni su radovi na uređenju i 
sanaciji naselja „Blace“, Rokovci. Vrijednost radova iznosi oko 500.000,00 kn, 
- tijekom prosinca na Lovačkom domu završena je obnova i uređenje zgrade i okliša Lovačkog doma, 
- izgrađene tribine na stadionu NK „Frankopan“, 
-u rujnu započeli  radovi na rekonstrukciji 5 km duge vodovodne mreže u općini, 
- radovi na rekonstrukciji krovišta Zadruge „Vinkovačka šparoga“, 
- radovi na uređivanju kanala u ul. Plavi Jadran do Krajiške ul., kanali od naselja Blaca do ul. Plavi 
Jadran te kanali od ul. Matije Gupca do Kolodvorske ul. 
 
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 
2016. godine iznose 69.672,26 kuna. 

 
Zakup poslovnog prostora 

Nakon provedenog natječaja sklopljen je ugovor za zakup poslovnog prostora  sa zadrugom 
„Vinkovačka šparoga“ za prostor u  Andrijaševcima, Matije Gupca 43, koji je prethodno koristila PZ 
Andrijaševci. Poslovni prostor se nalazi na na k.č.br. 861 k.o. Andrijaševci, a je ukupne površine od 
1.854,38 m ². Mjesečna zakupnina iznosi 5.700,00 kn. 



 4.  U području prometa 
 
Tijekom razdoblja srpanj-prosinac 2016. 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, 

 
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 01.07.do 31.12.2016. godine utrošena sredstva u visini kako slijedi:  

 
- Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola _________________________  22.431,25kn 
- Subvencioniranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima_______________   1.600,00 kn 
- Darovi školskoj djeci______________________________________________   10.680,00 

 
                                                                                                  Ukupno:________  34.711,25 kn 

 
 Općina Andrijaševci je ove, kao i prethodne godine svakom učeniku od prvog  do osmog 
razreda za nadolazeću školsku godinu kupila po deset školskih bilježnica. 
 Krajem listopada 2016. godine objavljena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu 
stipendija za akademsku godinu 2016/17. Zahtjev za dodjelu stipendija predalo je 36 studenata s 
područja Općine Andrijaševci. Sa studentima koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja potpisani su 
ugovori o stipendiranju na temelju kojih će se svakom studentu isplatiti sredstva u iznosu od 1.000,00 
kn kao financijska potpora studiju. 

 
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 2016. 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 37.121,90 
kuna s kojim sredstvima se pomoglo najugroženijim mještanima, odnosno obiteljima.  

Za troškove stanovanja u ovom izvještajnom razdoblju osigurana su sredstva u iznosu od 
6.040,85 kn. 

Za pomoć pri prilagodbi stambenog prostora osoba s invaliditetom u izvještajnom razdoblju 
srpanj-prosinac 2016. godine izdvojeno je 10.000,00 kn. 

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi 42 osobe s područja općine dobile su pomoć za nabavu 
ogrjeva u 2016. godini u iznosu od 890,00 kuna po osobi, koja sredstva je osigurala Županija 
Vukovarsko–srijemska. Vrijedno je napomenuti da je općina u suradnji s HCK osobama slabijeg 
socijalnog statusa darovala 30-ak paketa kako bi ublažila tešku materijalnu situaciju spomenutih 
obitelji. U spomenutu pomoć bile su uključene obitelji lošeg materijalnog statusa. 

Za potrebe Hrvatskog crvenog križa izdvojeno je u razdoblju 01.07. do 31.12.2016. godine 
ukupno 14.369,87 kn, koja sredstva smo obvezni osigurati temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom 
križu. 
 
Javni rad-„Pomoć zajednici“-aktivacija žena u lokalnoj zajednici 
Devet radnica zaposlenih u sklopu programa „Pomoć zajednici“-aktivacija žena u lokalnoj zajednici 
obavljale su 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 starijim i nemoćnim osobama s područja općine.  



Radnice u sklopu programa prvotno su bile zaposlene na rok od 6 mj., a nakon toga razdoblja 
radnicama je produžen ugovor o radu  na 2 dodatna mjeseca, odnosno radile su do 30.11.2016. godine.  
Bitno je napomenuti da je u sklopu ovoga programa uposleno 10 ženskih osoba jer se istim promiče 
aktivacija žena u lokalnoj zajednici, te je navedeni program sufinanciran sredstvima Europskog 
socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.“           

 
7.    U području kulture  

U razdoblju 01.07. do 31.12.2016. godine izdvojena su sredstva za donacije udrugama iz 
područja kulturnih djelatnosti u iznosu od 54.000,00 kuna. Za troškove „Bibliobusa izdvojeno je 
6.000,00 kuna. 

 
8.    U području religije 
U razdoblju 01.07. do 31.12.2016. godine za tekuće donacije vjerskim zajednicama u novcu izdvojeno 
je ukupno 40.000,00  kuna. Crkveni zbor financiran je u iznosu od 5.000,00 kuna. 
 
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 01.07.do  
31.12.2016. godine izdvojeno ukupno 225.450,00 kuna koja sredstva su raspodijeljena klubovima koji 
djeluju unutar Zajednice i to sukladno njihovim financijskim planovima i programima. Tekuće 
donacije ostalim udrugama iz sporta u ovom izvještajnom razdoblju iznosile su 12.000,00 kn. 

U projekt sanacija prostorija lovačkog doma u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2016. 
godine uloženo je  137.176,21 kn 

Sredstva za usluge i materijal za održavanje sportskih terena  na javnim površinama u ovom 
izvještajnom razdoblju iznosila su  30.867,88 kuna. 

 
10. Demografski razvitak općine 

U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2016. godine ukupno je isplaćeno 46.000,00 kn za 
donacije rodiljama za novorođenčad, a za sufinanciranje nabave školskih knjiga  i opreme za učenike 
29.078,00 kuna. Za sufinanciranje rada igraonice za djecu „Maki“ u izvještajnom razdoblju srpanj-
prosinac 2016. godine ukupno izdvojena sredstva iznose 71.300,00 kuna,  koja sredstva se uplaćuju na 
račun Zajednice športskih udruga za ovu namjenu. 
 
11.  Ostale udruge 

Putem donacija udrugama iz područja ostalih društvenih djelatnosti te političkim strankama u 
razdoblju 01.07.do  31.12.2016. godine izdvojena sredstva iznosila su 67.100,00 kuna. 
 
12.      Obilježavanje Dana općine Andrijaševci 

Krajem mjeseca lipnja, od 23. do 26. lipnja 2016. godine u Općini Andrijaševci održavali su 
se „6. 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 2016. godine utrošena sredstva iznosila su 49.652,48 kuna. 
 
13.     Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 

Nakon pozitivne ocjene Hrvatskog zavoda za zapošljavanje tijekom kolovoza i rujna, za 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. 
 
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 srpanj-prosinac 2016. godine objavila 
ukupno 50 javnih 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 

Temeljem poziva za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2016. godini prema Programu 
održivog razvoja lokalne zajednice  upućenog od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i Fondova 
Europske unije, Općina Andrijaševci kandidirala se s dva projekta:   
„I.faze izgradnje parkirališta i pješačkog hodnika u naselju Andrijaševci“ i „Izgradnji parkirališta, 
pješačkog hodnika i par autobusnih stajališta u naselju Rokovci“. 

Nakon odobrenog sufinanciranja od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova 
Europske unije prema Programu održivog razvoja lokalne zajednici u iznosu od 300.000,00 kuna 
tijekom mjeseca rujna započeli su radovi na projektu „I.faze izgradnje parkirališta i pješačkog hodnika 
u naselju Andrijaševci“. Radovi su pri završetku. S rezervne liste projekata krajem godine odobrena su 
sredstva za sufinanciranje projekta „Izgradnji parkirališta, pješačkog hodnika i par autobusnih 
stajališta u naselju Rokovci“. Odobreni iznos sufinanciranja za navedeni projekt iznosi 300.000,00 kn. 
U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac za oba navedena projekta utrošena sredstva su iznosila 
1.595.765,86 kn. 

Sredstva za sufinanciranje projekta „Izgradnji parkirališta, pješačkog hodnika i par autobusnih 
stajališta u naselju Rokovci“ također su odobrena od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog 
uređenja u iznosu od 250.000,00 kuna. Projekt je u tijeku, a završetak radova na istom planira se za 
proljeće 2017. godine. 
Završen je projekt izgradnje biciklističke staze Rokovci-Vinkovci, a nakon tehničkog pregleda iste 
uslijedilo je i svečano otvorenje Biciklističke staze Rokovci-Vinkovci. 
 
Mjera 7.0. 
Općina Andrijaševci prijavila se na mjeru 7.0., podmjera 7.2.2.  za projekt rekonstrukciju i proširenje 
kolnika u ulici Stjepana Radića, Rokovci. Uskoro se očekuje raspisivanje natječaja za podmjeru 7.4. 
gdje će se Općina prijaviti s projektom izgradnja Športsko rekreacijskog centra Frankopan. 
Pripremljena je kompletna dokumentacija za navedeni projekt. Oba projekta su vrijedna oko 
7.500.000,00 kn, udio fondova u sufinanciranju je do 90%. 

Za sufinanciranje LAG-a „Bosutska niz“ sredstva utrošena u izvještajnom razdoblju srpanj-
prosinac 2016. godine iznose  5.002,02 kuna. 
 
16.   Međunarodna suradnja općine 

 Krajem mjeseca lipnja u sklopu  „6. Bosutskih dana-dana Rokovaca i Andrijaševaca“, 
trebali smo ugostiti prijatelje iz Češke Republike, grada Vracova, s kojim je sklopljen i svečano 
potpisan sporazum o suradnji, koji su u slopu Programa „Bosutski dani 2016“  trebali nastupiti sa 
svojim kulturno-umjetničkim društvom „Lipina“. Ove godine naši dragi gosti  bili su spriječeni doći, 
iako se druženje i suradnja nastavlja u narednom periodu. 
 
III. ZAKLJUČAK 
 

Podneseno Izvješće o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za 
razdoblje srpanj-prosinac 2016. 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 2016. 



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.                         
 


