REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinski načelnik
KLASA: 022-05/15-02/01
URBROJ: 2188/02-01-16-3
U Rokovcima, 08. ožujka 2016. 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
IZVJEŠĆE
o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje srpanj-prosinac
2015. 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 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 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 2015. godine ostvareno je 3.477.420,20 kuna prihoda, dok su
rashodi za navedeno razdoblje iznosili ukupno 4.287.634,92 kuna.
Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i unapređivanju izvršavanja Proračuna
Općine Andrijašvci za 2015. godinu izdvaja se slijedeće:
Proračun
Praćenje mjesečne realizacije Proračuna Općine Andrijaševci za 2015. godinu, donošenje
Proračuna Općine Andrijaševci za 2016. godinu i projekcija Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. i
2018. godine, te Odluke o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2016. godinu obavljeno je u
zakonskim rokovima.
Prihodi
Komunalna naknada
U razdoblju srpanj-prosinac 2015. 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 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 u što
hitnijem roku.
Od planiranih 470.000,00 kuna prihoda na ime komunalne nakade u izvještajnom razdoblju
srpanj-prosinac 2015. godine ostvareno je 214.861,24 kuna.
Poljoprivredno zemljište
U izvještajnom razdoblju srpanj–prosinac 2015. godine nije bilo značajnijih promjena u
postupanju s državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Andrijaševci.
Dana 19.08.2015. godine župan Vukovarsko-srijemski gosp. Božo Galić donio je Odluku o
proglašenju elementarne nepogode u 2015. godini za područje Vukovarsko-srijemske županijenepogoda suša.
Slijedom toga oštećenici s područja Općine Andrijaševci prijavili su štetu na poljoprivrednim
usjevima. Nakon obilaska terena Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode Općine
Andrijaševci izvršilo je uvid, a ukupna šteta koju su oštećenici prijavili iznosila je 8.239.739,80 kuna.
Glede plaćanja zakupa temeljem ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta, kao i
privremenog korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta ostvareni prihodi od zakupa u
izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2015. godine iznosili su 822.486,12 kuna.
Glede prethodnog izvještajnog razdoblja ( siječanj-lipanj 2015. godine), koji se odnosi na
državno Poljoprivredno zemljište koje je obrađivala PZ Andrijaševci, nije bilo značajnijih postupanja
od strane Agencije za poljoprivredno zemljište.

Predmetno zemljište površine 19.1423 ha i dalje nije dodijeljeno novim zakupcima iako je ugovor o
zakupu na 20 godina s PZ Andrijaševci raskinut od strane Agencije.
Dapače, saznanja smo da je neovlašteno u posjed istog zemljišta ušla nepoznata osoba.
Poduzeli smo sve radnje slijedom naše nadležnosti, izvjestili Agenciju i zatražili žurno postupanje po
navedenom. Do danas odgovor nismo dobili.
Sredstva namijenjena za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja poljskih puteva u
predmetnom izvještajnom razdoblju iznosio je 63.235,60 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.
„Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine
Andrijaševci“ koji je Općina Andrijaševci provodila u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost, temeljem kojeg je 12 korisnika programa uspješno obnovilo svoje kuće je
završen. U mjesecu rujnu 2015. godine, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poslano je
konačno izvješće, a predviđena sredstva su namjenski utrošena.
U izvještajnom razdoblju od srpnja do prosinca 2015. godine po ovom programu utrošeno je
220.499,75 kuna.
U suradnji s istim fondom realiziran je i projekt ,,Sufinanciranje nabave komunalne
opreme za odvojeno prikupljanje otpada“ putem kojeg je nabavljeno 1200 kanti za smeće od 120 l i 50
kanti od 240 l, koje su podijeljene kućanstvima i poslovnim prostorima na području općine.
U postupku javne nabave odabran je najpovoljniji ponuditelj - tvrtka Gradatin d.o.o. iz
Sesveta, s kojim je sklopljen ugovor za nabavku predmetne komunalne opreme. Ukupna vrijednost
projekta iznosila je 193.000,00 kn, a predmetni iznos je uplaćen u ovom izvještajnom razdoblju.
Naknada za nezakonito izgrađene građevine (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 2015. godine u skladu s važećim
zakonskim odredbama, a rješavajući po službenoj dužnosti donio je 45 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 srpanj-prosinac 2015. godine, a na temelju donesenih rješenja u
proračunu Općine Andrijaševci ostvareni iznos sredstava od naknade za nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru iznosio je 44.003,16 kuna.

U području zaštite okoliša:
Svakodnevno se čiste i održavanju javne površine i groblja u Rokovcima i Andrijaševcima.
Od 01. srpnja 2014. godine na temelju Zakona o održivom gospodarenja otpadom, domaćinstva su
obvezna razvrstavati kućanski otpad u svrhu povećanja komunalnog standarda općine, kao i
usklađenosti s normama Europske Unije.
Za ovu namjenu na području općine uređeni su prostori na kojima su predviđena mjesta za
kontejnere (stajališta za kontejnere) za prikupljanje različitih vrsta otpada, koji će se u što skorijem
roku postaviti na predviđene lokacije u naseljima Rokovci i Andrijaševci.
Za ovu namjenu u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2015. godine utrošena su sredstva u
iznosu od 27.463,00 kuna.
Također valja napomenuti da je općina organizirala odvoz otpada animalnog porijekla, bez naknade za
naše mještane, za što su u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac osigurana sredstva u iznosu od
22.936,36 kuna.
3.

U području komunalnog gospodarstva

Komunalna naknada i komunalni doprinos
Komunalni doprinos, kao i komunalna naknada izvorni 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.
Sukladno donesenim programima utrošena sredstva za gradnju objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2015. godini u obračunskom razdoblju srpanj-prosinac iznose:
- Proširenje javne rasvjete_______________________________________ 16.815,00 kn
- Prometna i turistička signalizacija________________________________ 3.812,50 kn
- Projektna dokumentacija za biciklističku stazu Rokovci-Vinkovci_______ 200,00 kn
- Izgradnja I. faze biciklističke staze Rokovci-Vinkovci_____________ 1.085.012,50 kn
- Izgradnja II. faze biciklističke staze Rokovci-Vinkovci______________ 249.328,39 kn
- Proširenje vodovodne mreže____________________________________28.234,61 kn
Ukupno____________ 1.383,403, kn
Sukladno donesenim programima utrošena sredstva za Održavanje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2015. godini u obračunskom razdoblju srpanj-prosinac iznose:
- Električna energija za javnu rasvjetu ______________________________ 75.898,23 kn
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete______________47.915,62 kn
- Materijal za tekuće i investicijsko održav. pješačkih staza______________ 45.723,6 kn
- Usluge za tekuće i investicijsko održav. pješačkih staza_______________ 59.500,00 kn
- Materijal za održavanje javnih površina____________________________ 40.000,00 kn
- Usluge drugih za održavanje javnih površina_______________________ 277.706,25 kn
- Usluge čišćenja i održavanja kanalske mreže________________________ 39.868,75 kn
- Materijal za održavanje kanalske mreže ___________________________ 22.274,99 kn
Ukupno _______ 608.887,47 kn
Organizirano je i praćeno obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:
-

opskrba pitkom vodom
održavanje čistoće
odlaganje komunalnog otpada
održavanje javnih površina
obavljanje dimnjačarskih usluga
stanje javne rasvjete
uređenje groblja.

Od realiziranih radova u Općini iz dijela komunalnog gospodarenja izdvajamo:
- prebačena je rasvjeta na stupove u naselju „Blaca“(obične žarulje zamjenjene led žaruljama) i
Bosutskoj ulici
- polaganje u zemlju kablova za prijenos el. energije u Vinkovačkoj ulici
- osvjetljeno pomoćno igralište Frankopana i sportski tereni na „Blacima“
- proširena vodovodna mreža u ulici Ivana Zajca
- uređeni i zacijevljeni kanali u ulicama Nikole Tesle, Joze Ivakića, Tina Ujevića i Kneza Branimira
- popravljene staze u ulicama Vinkovačka, Matije Gupca, Kolodvorska, Stjepana Radića, Nikole
Tesle, te obilježeni i označeni pješački prijelazi
- popravljene i uređene staze na oba mjesna groblja, popravljene rine i okrečene vanjske fasade i
unutrašnjost mrtvačnica
- u ulici Plavi Jadran i na prostoru tržnice posut sloj kamena
- ograđeno i uređeno dvorište Zadruge
- uređeni i ograđeni teniski tereni na „Blacima“
- ožbukana vanjska strana zida na stadionu NK „Frankopan“
- zgrada bunara uz igralište prenamijenjena u radne prostorije Komunalnog društva RokovciAndrijaševci d.o.o.
- završena prva faza radova na uređenju Braniteljskog doma (obzidana kućica iz naselja na prostoru
igrališta Blaca)
- naručeni radovi i dio stolarije za obnovu “ Lovačkog doma“
- uređena je rokovačka obala Bosuta od mosta do Ribarske ulice i završeno uređenje andrijaševačke
obale do groblja
- očišćeni i uređeni veliki kanali u Krajiškoj ulici i od Bosuta do Kolodvorske te dogovoren nastavak
uređenja tog pravca sve do ulice Matije Gupca kao i kanala u ulici Plavi Jadran
- postavljen videonadzor na prostoru parka između škole i „Ribičkog doma“, na prostoru mosta i na
prostoru tržnice u Rokovcima.
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.
Općina je tijekom kolovoza i rujna pokrenula sanaciju područja na kojem je bilo bivše
„Prognaničko naselje Blaca“, a radove na sanaciji izvodili su djelatnici koji su u općini bili zaposleni
na javnim radovim i udruge koje djeluju na području Općine.
Javni radovi
U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2015. godine, u Općini Andrijaševci, od 01.04.30.09. 2015. godine u Programu Javnih radova u Općini Andrijaševci, a u suradnji s Hrvatskim
zavodom za zapošljavanje, na radovima „Revitalizaciji javnih površina i zaštite okoliša“, kao i na
radovima „Pomoć starijim i nemoćnim osobama“ bilo je uposleno 13 osoba.
Ugovore koje je Općina sklopila s nezaposlenim osobama sklopljeni su na određeno vrijeme
na rok od 6 mjeseci istekli su 30.09.2015. godine.
Deratizacija i dezinsekcija
Vezano za postupak deratizacije, zakonska obveza je svake općine i grada provesti
deratizaciju svih kućanstava na svom području i to 2 puta godišnje.

Za ovu namjenu za ovo izvještajno razdoblje ukupno je utrošeno 28.687,50 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 i
kontrolirali naplatu zakupa glede korištenja zemljišta na javnim površinama.
Prihodi od naknade za korištenje javnih površina u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac
2015. godine iznose 231.115,05 kuna.

Zakup poslovnog prostora:
U mjesecu rujnu i listopadu 2015. godine raspisani su natječaji za zakup poslovnog prostora u
Andrijaševcima, Matije Gupca 43, koji je prethodno koristila PZ Andrijaševci.
Poslovni prostor ukupne površine od 1.854,38 m ², koji se nalazi na k.č.br. 861 k.o. Andrijaševci, koji
je nakon otkaza ugovora o zakupu PZ Andrijaševci ostao prazan, pokušao se dati u zakup. Početni
iznos mjesečne zakupnine za predmetni prostor iznosio je 6.602,50 kuna. Iako je natječaj objavljen
dva puta, poništen je iz razloga što na isti do krajnjeg roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna
ponuda.
4.

U području prometa

Tijekom razdoblja srpanj-prosinac 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,
obnovu prometne signalizacije.

U Projekt Rekonstrukcija i proširenje kolnika dijela ulice S. Radića u predmetnom izvještajnom
razdoblju uloženo je 19.742,98 kuna.
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 31.12.2015. godine utrošena sredstva u visini kako slijedi:
-

Darovi školskoj djeci ______________________________________________12.450,00 kn
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola _________________________24.225,00 kn
Tekuće donacije školstvu___________________________________________ 6.125,00 kn
Subvencioniranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima_______________ 1.100,00 kn
Donacije u naravi za „Malu školu“___________________________________ 2.250,00 kn
Ukupno:_______ 46.150,00 kn

Općina Andrijaševci je ove godine svakom učeniku od prvog do osmog razreda za nadolazeću
školsku godinu kupila po deset školskih bilježnica s prepoznatljivim motivima Republike Hrvatske, te
Općine Andrijaševci.
Krajem listopada 2015. godine objavljena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
stipendija za akademsku godinu 2015/16. Zahtjev za dodjelu stipendija predalo je 37 studenata s

područja Općine Andrijaševci. Sa studentima koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja u mjesecu
prosincu, oko božićnih blagdana 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.
Za sufinanciranje rada igraonice za djecu „Maki“ u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac
2015. godine ukupno izdvojena sredstva iznose 65.500,00 kuna, koja sredstva se uplaćuju na račun
Zajednice športskih udruga za ovu namjenu.
6.

U području vjere i kulture

U razdoblju 01.07. do 31.12.2015. godine izdvojena su sredstva za potrebe KUD-a "Slavko
Janković" Rokovci-Andrijaševci u iznosu od 32.109,58 kuna, a za tekuće donacije vjerskim
zajednicama u novcu izdvojeno je ukupno 25.000,00 kuna, dok je za tekuće donacije u naravi ukupno
25.513,60 kuna. Crkveni zbor financiran je u iznosu od 5.000,00 kuna. Za troškove „Bibliobusa
izdvojeno je 10.000,00 kuna.
7.

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
31.12.2015. godine izdvojeno ukupno 236.500,00 kuna koja sredstva su raspodijeljena klubovima koji
djeluju unutar Zajednice i to sukladno njihovim financijskim planovima i programima.
Također su za potrebe promicanja lova u Općini Andrijaševci, odnosno za djelovanje i razvoj
LD „Jelen“ izdvojena sredstva u spomenutom razdoblju iznosila su 10.000,00 kuna.
U projekt sanacija prostorija lovačkog doma uloženo je 26.852,10 kn
Sredstva za usluge i materijal za održavanje dječjeg igrališta i sportskih terena na javnim
površinama u ovom izvještajnom razdoblju iznosila su 19.308,75 kuna.
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 i to za jednokratne novčane pomoći, pomoć oko plaćanja smeća,
komunalne naknade, struje, vode i slično, a koji izdaci za ovo izvještajno razdoblje iznose 30.078,65
kuna s kojim sredstvima se pomoglo najugroženijim mještanima, odnosno obiteljima.
Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi 40 osoba s područja općine dobilo je pomoć za nabavu
ogrjeva u 2015. godini u iznosu od 870,00 kuna po osobi, koja sredstva je osigurala Županija
Vukovarsko–srijemska. Vrijedno je napomenuti da je općina u suradnji s HCK osobama slabijeg
socijalnog statusa tijekom mjeseca listopada, studenog i prosinca darovala 30 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 31.12.2015. godine
ukupno 18.186,00 kn, koja sredstva smo obvezni osigurati temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom
križu.
Demografski razvitak općine
Općina Andrijaševci temeljem Odluke o ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za
novorođeno dijete participira u pomoći mladim roditeljima s novorođenom djecom, a ujedno i
pridonosi poticanju demografskog razvitka općine.
Općinsko vijeće je na svojoj zadnjoj sjednici izmjenilo Odluku o ostvarivanju prava na jednokratnu
novčanu pomoć za novorođeno dijete kojom se iznos novčane pomoći za novorođenče povećava sa
1.000,00 kn, te od 1. siječnja 2016. godine jednokratna novčana pomoć iznosi 2.000,00 kuna za
novorođeno dijete.
Za ovu namjenu u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2015. godine ukupno je isplaćeno
sredstava u vrijednosti 15.000,00 kuna, odnosno pravo na navedena sredstva ostvarilo je 15 obitelji.

9.

Ostale udruge

Putem donacija ostalim udrugama građana i ostalih tekućih donacija u razdoblju 01.07.do
31.12.2015. godine izdvojila su se sredstva u ukupnom iznosu od 99.472,76 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.
Za troškove obilježavanja Dana Općine Andrijaševci u izvještajnom razdoblju za srpanjprosinac 2015. godine utrošena sredstva iznosila su 80.720,26 kuna, dok je od pristiglih donacija za
obilježavanje „5. Bosutski dani-dani Rokovaca i Andrijaševaca“ u ovom izvještajnom razdoblju
uprihodovano 15.500,00 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, Općina Andrijaševci je s tri polaznice stručnog
osposoblajvanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u ožujku 2015. godine sklopila Ugovore o
stručnom osposobljavanju kako bi navedene osobe stekle radno iskustvo kao uvjet za rad na poslovima
struke, dok je s jednom polaznicom stručnog osposobljavanja iz razloga odlaska navedene na rodiljni
dopust, ugovor raskinut.
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.
Spomenutim polaznicama stručno osposobljavanje za rad završava u ožujku 2016. godine.
12.

Osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rokovci-Andrijaševci

Općine Andrijaševci je zbog provođenju 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 31. prosinca 2015. godine objavila ukupno 38 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 srpanj-prosinac 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 poduzimati sve mjere zašite od požara i
rješavati navedenu problematiku.
Javna vatrogasna postrojba Vinkovci u slučaju potrebe gašenja požara izlazi na teren po
dojavi i redovno obavlja spomenute aktivnosti.
13.

Projekti općine

Temeljem poziva za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2015. godini prema Programu
održivog razvoja lokalne zajednice upućenog od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i Fondova
EU, Općina Andrijaševci kandidirala se s dva projekta: „I. faza izgradnje Doma kulture“-vatrogasni
dom i „I. faza izgradnje biciklističke staze“.

Dana 17. lipnja 2015. godine u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
potpisan je ugovor o sufinanciranju projekta „I. faza izgradnje biciklističke staze“ koji projekt je u
završnoj fazi, odnosno započeta je II. faza projekta-postavljanje prvog sloja asfalta na biciklističkoj
stazi, a postoji mogućnost da će se ubrzo staviti i drugi sloj, ovisno o vremenskim uvjetima. Za ovaj
projekt iz Ministarstva je uplaćeno 410.000,00 kn, a u najavama za slijedeću godinu imamo pomoć od
„Županijske uprave za ceste“.
S projektom izgradnja „Doma kulture“ za koji projekt je izrađena projektna dokumentacija
općina se planira kandidirati na javne pozive od strane Europskih fondova, a projekt izrade projektne
dokumentacije za uređenje centra naselja Rokovaca i Andrijaševaca je završen, dok se početak radova
na istom planira za slijedeću godinu.
Za sufinanciranje LAG-a „Bosutska niz“ sredstva utrošena u izvještajnom razdoblju srpanjprosinac 2015. godine iznose 5.001,98 kuna.
14. Međunarodna suradnja općine
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 kulturnoumjetničkim društvom „Lipina“, kao i pjevački zborom.
Osim kulturno-umjetničkog društva i pjevačkog zbora posjetili su nas i vijećnici gradskog
vijeća grada Vracova.
Krajem kolovoza organiziran je i uzvratni posjet u Češku na dane Vracovskih ljetnih proslava,
članova KUD-a, crkvenog pjevačkog zbora, vijećnika od ukupno 50 ljudi.
Rashodi za potrebe projekta međunarodne suradnje u ovom izvještajnom razdoblju iznosili su
28.367,35 kuna.
III.

ZAKLJUČAK

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

