REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinski načelnik
KLASA: 022-05/19-02/07
URBROJ: 2188/02-01-19-1
U Rokovcima, 05. rujna 2019. 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, 137/15 i 123/17) te članka 49. stavak 1. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13 i 2/18), općinski načelnik Općine
Andrijaševci donio je slijedeće
IZVJEŠĆE
o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje siječanjlipanj 2019. 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, 137/15 i 123/17), utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne
samouprave. Sukladno članku 48. istog Zakona, općinski načelnik priprema prijedloge općih
akta, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava
djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga
samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i
pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i
rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom,
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne samouprave čija
pojedina vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja
prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina. Ako je taj
iznos veći od 1.000.000,00 kuna, može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj
iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna, te ako je
stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje
pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima, te obavlja i druge
poslove utvrđene statutom.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine, Općinski načelnik Općine
Andrijaševci, u okviru svog djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog
djelokruga općine koji su mu povjereni zakonom, Statutom Općine Andrijaševci, utvrđivao je
prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, izvršavao je i osiguravao izvršavanje
općih akata Općinskog vijeća te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i
pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, usmjeravao
djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom,
Statutom Općine i aktima Općinskog vijeća.
Provedbu navedenih zadaća, Općinski načelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i
konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz redovno održavanje
Koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije, kroz
aktivnosti Općinskog načelnika, Zamjenika Općinskog načelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog
upravnog odjela Općine.

II.

DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

Djelovanje Općinskog načelnika odvijalo se 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 2019. godine ostvareno je 7.126.019,14 kn prihoda, dok su
rashodi za navedeno razdoblje iznosili ukupno 7.872.016,15 kuna.
Iz djelokruga u ovom području odnosno praćenju i unapređivanju izvršavanja
Proračuna Općine Andrijašvci za 2019. godinu izdvaja se slijedeće:

Proračun
Praćenje mjesečne realizacije Proračuna Općine Andrijaševci za 2019. godinu te
donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine za 2018. godinu obavljeno je u
zakonskom roku.

Prihodi
Komunalna naknada
U razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine nastavljen je redovan nadzor naplate prihoda,
osobito obveze plaćanja komunalne naknade.
Stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu bili smo obvezni
izdati nova rješenja obveznicima komunalne naknade s područja općine Andrijaševci kako
fizičkim tako i pravnim osobama. Vodeći računa o potpunoj, pravodobnoj i učinkovitoj
naplati svojih prihoda u predmetnom izvještajnom razdoblju na adrese neredovitih platiša za
dospjele, a neizvršene obveze po osnovi plaćanja komunalne naknade, pravnim i fizičkim
osobama obveznicima komunalne naknade poslane su obavijesti, opomene i opomene pred
ovrhu kako bi se isti javili u Općinu te dogovorili uplate svojih dugovanja. Većina dužnika je
nakon poslanih opomena izvršila uplatu svojih dugovanja, a za ostale se do kraja godine
planira postupak pokretanja ovrhe.
Od ukupno planiranih 520.000,00 kuna prihoda na ime komunalne nakade, u
izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine ostvareno je 213.573,26 kuna.
Poljoprivredno zemljište
Vezano za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za područje Općine Andrijaševci u mjesecu rujnu tekuće godine očekuje se
raspisivanje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
koje se nalazi na području Općine Andrijaševci, a koje nije obuhvaćeno nekim od ostalih
oblika raspolaganja.
Usvojene su III. izmjene i dopune programa potpora u poljoprivredi na području Općine
Andrijaševci za razdoblje 2017. – 2019. godine.
Zakup za poljoprivredno zemljište po ugovorima uglavnom je plaćan u rokovima
dospijeća, a neurednim platišama poslane su obavijesti za plaćanje. Prihodi ostvareni od
zakupa poljoprivrednog zemljišta u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine
iznosili su 736.128,11 kn.
Prihodi za program „Zaželi“
U sklopu programa „Zaželi“ u Općini Andrijaševci zaposleno je 20 žena koje obavljaju
poslove na pomoći u kući koja uključuje dostavu namirnica, pomoć u pripremi obroka u
kućanstvima korisnika, organiziranje prehrane, održavanje čistoće stambenog prostora, briga
o higijeni i osobnom izgledu, pomoć u socijalnoj integraciji korisnika programa i sl.
Projekt se izvodi u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava, a Općina je kao
partnere uključila Centar za socijalnu skrb i Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Prihodi od programa „Zaželi“ u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine iznosili su
584.902,52 kuna.
Koncesije
Prihod od koncesija u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine iznosi
32.875,00 kn. Koncesije su dane tvrtkama „Strunje-trade“ d.o.o., i obrtu „Eko dim“.
Doprinosi za šume
U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine izdašni su bili prihodi od doprinosa za
šume. Prihodi su iznosili 1.111.223,81 kn.

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 siječanjlipanj 2019. godine iznosili su 8.770,00 kuna.

Zakup poslovnog prostora
Prihodi od zakupa poslovnih objekata u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2019.
godine iznose 38.664,30 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 unapređenje okoliša.
Iz djelokruga u ovom području ističu se slijedeće aktivnosti:

svakodnevno se čiste i održavanju javne površine i groblja u Rokovcima i
Andrijaševcima.
- Mještanima je omogućeno da na direktan način doprinesu zaštiti okoliša
odvajanjem otpada po kategorijama otpada te odlaganjem istog u postavljene
kontejnere za razvrstavanje komunalnog otpada (papir, staklo, tekstil itd.).
Za zbrinjavanje komunalnog otpada u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2019.
godine utrošena su sredstva u iznosu od 2.830,27 kuna.
Za najam mobilnog reciklažnog dvorišta utrošena sredstva u ovom izvještajnom
razdoblju iznose 9.375,00 kuna.
Za zbrinjavanje animalnog otpada, bez naknade za naše mještane, u izvještajnom
razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine utrošena su sredstva u iznosu od 3.094,65 kuna.
Troškovi deratizacije i dezinsekcije u predmetnom izvještajnom razdoblju iznosili su
61.507,50 kuna, od čega je znatan dio utrošen za tretiranje komaraca.
Završen je projekt energetske obnove upravne zgrade Općine Andrijaševci vrijedan
321.294,93 kn.
Donesena je Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za
razdoblje od 2016-2022. godine.
Pristupilo se izradi projektne dokumentacije za projekte:
- rekonstrukcije Ulice Ivana Meštrovića u Andrijaševcima
- izgradnja biciklističke staze Andrijaševci –Cerna,
- izradi glavnog projekta za arhitektonsko oblikovanje i izgradnju nogostupa u naselju
Andrijaševci u Ulici Kralja Tomislava
- uređenja Ulice Stjepana Radića u naselju Rokovci (zacijevljenje oborinskih kanala,
izrada nogostupa i parkinga)
- izrade troškovnika uređenja pješačkih staza groblja u Rokovcima
- obavljeni su radovi na uređenju i opremanju potkrovlja zgrade Športskog centra
Frankopan
Izvedeni radovi u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine:
- betoniranje i postavljanje tribina na igralištu NK Frankopan
- betoniranje zgrade Zadruge, rušenje objekta čardaka
- betoniranje prijelaza u ul. Plavi Jadran
- postavljanje antistres podloge na dječjim igralištima
- postavljanje cigle u Staroj školi
- postavljanje novih prskalica na igralištu NK Frankopan
- radovi na seljenju dj. vrtića
-

Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci u izvještajnom razdoblju od siječnja do
lipnja 2019. godine u skladu s važećim zakonskim odredbama, a rješavajući po službenoj
dužnosti vodio je upravne postupke za utvrđivanje naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine ostvareni
prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru iznosio je
14.850,85 kuna.

Nekretnine u vlasništvu Općine Andrijaševci-kupnja, prodaja i davanje nekretnina na
korištenje
- U svrhu izgradnje trga u naselju Rokovci koji je od općeg društvenog interesa za
stanovnike Općine Andrijaševci kupljena je nekretnina na k.č.br. 423 i k.č.br. 424 obje u k.o.
Rokovci, u vlasništvu Marije Bebek i to po cijeni od 280.000,00 kuna.
- Donesena Odluka o načinu raspolaganja nekretninama u k.o. Savudrija i k.o. Biograd Na
Moru te poslovnim udjelima u trgovačkim društvima kojom Općina Andrijaševci planira
prodati svoj suvlasnički udio u nekretninama u naselju Volparija na području Grada Umaga i
to k.č.br. ZGR.3/4, k.č.br. ZGR.4/1, k.č.br. ZGR. 4/2 i k.č.br. 97/8 sve u k.o. Savudrija,
suvlasnički udio Općine Andrijaševci 1/11.
- planira se zadržati svoj suvlasnički udio i izvršiti potrebna ulaganja s ostalim suvlasnicima
na nekretninama na području Biograda Na Moru i to k.č.br. 3398/1, k.č.br. 3398/2 i k.č.br.
3399, sve u k.o. Biograd Na Moru, suvlasnički udio Općine Andrijaševci 1/11, kako bi se
nekretnine odnosno građevinski objekti stavili u funkciju.
- poslovne udjele koje Općina ima u trgovačkim društvima Novosti d.o.o., Polet d.o.o. i GTG
Vinkovci d.o.o. planira prodati u korist Grada Vinkovaca ili izvršiti zamjenu za suvlasnički
dio od pojedinih nekretnina s nekim od suvlasnika.

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 programima održavanja te gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2019. godini.
U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine s osnove uplata sredstava od
komunalnog doprinosa ostvaren je prihod u iznosu od 29.945,69 kn.
Sukladno programima održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2019. godini u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine utrošena su slijedeća
sredstva:

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini:
Red.br

UTROŠENA
SREDSTVA u
kn (do
30.06.2019.)
8.590,10

KOMUNALNA DJELATNOST

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih
objekata
Električna energija za javnu rasvjetu
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete
Materijal za održavanje javnih površina
Usluge drugih na održavanju javnih površina
Uređenje Blaca
Povećanje energetske učinkovitosti na zgradi općine
Ukupno:

93.745,35
46.003,75
6.760,05
457.962,50
40.000,00
246.795,00
899.856,75

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini:

Red.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KOMUNALNA DJELATNOST
Projektna dokumentacija za proširenje kanalizacijske mreže
Izgradnja kanalizacije
Uređenje pješačkih staza u naselju Rokovci
Otkup nekretnine za potrebe uređenja centra Rokovaca
Obnova poljoprivredne zadruge
Rekonstrukcija objekta dječjeg vrtića
Ukupno:

UTROŠENA
SREDSTVA u
kn (do
30.06.2019.)
121.818,75
55.216,22
20.000,00
280.000,00
40.689,53
1.305.364,72
1.823.089,22

Održavanje nerazvrstanih cesta u 2019. godini:

Red.
br.

1.
2.
3.
4.

KOMUNALNA DJELATNOST

Materijal za tekuće i investicijsko održavanje pješačkih staza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja pješačkih staza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta
Usluge čišćenja i održavanja kanalske mreže
Ukupno:

UTROŠENA
SREDSTVA u
kn (do
30.06.2019.)
26.030,00
10.000,00
32.312,75
36.925,00
105.267,75

Organizirano je i praćeno obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:
- održavanje čistoće
- odlaganje komunalnog otpada
- održavanje javnih površina
- obavljanje dimnjačarskih usluga
- stanje javne rasvjete
- uređenje groblja
Javni rad
Općina Andrijaševci je početkom mjeseca svibnja tekuće godine, a u suradnji s
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje započela novi ciklus javnog rada. U općini je na rok od
6 mjeseci zaposleno 6 radnika na poslovima javnog rada po „Programu uređenja turističkorekreativne infrastrukture“.
Radnici će u sklopu navedenog programa obavljat poslove vezane za unaprjeđenje
turističko-rekreativne infrastrukture na području općine Andrijaševci kao i radove za vrijeme
održavanja kulturnih i sportskih manifestacija na području općine.
Općina Andrijaševci je inicijator javnih radova, sredstva za plaće osigurava Hrvatski
zavod za zapošljavanje, a materijalna sredstva za rad, odnosno opremu i sredstva za rad
osigurava Općina Andrijaševci. Radnici će u sklopu programa javnog rada biti uposleni do
mjeseca studenog tekuće godine.
Prihodi od mjera za poticaj zapošljavanja u javnom radu u izvještajnom razdoblju
siječanj-lipanj 2019. godine iznosili su 154.092,39 kn.
4.

U području prometa

Tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2019. 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 01.01.do 30.06.2019. godine utrošena sredstva u
visini kako slijedi:

Red.
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Namjena
Stipendiranje studenata
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
Subvencioniranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima
Darovi školskoj djeci
Tekuće donacije školstvu
Tekuće donacije školstvu u naravi
Ukupno:

Iznos u kunama
60.000,00
46.260,96
9.900,00
4.828,00
5.600,00
2.200,00
128.788,96

Općina Andrijaševci je organizirala pripreme za državnu maturu za sve zainteresirane učenike
srednjih škola s područja Općine Andrijaševci koje su se održavale tijekom mjeseca ožujka,
travnja, svibnja i lipnja 2019. godine. Pripreme za državnu maturu bile su besplatne za
polaznike, a održale su se iz hrvatskog jezika, matematike, biologije i kemije i engleskog
jezika.
6.

U području socijalne skrbi i zdravstva

Nastojali smo u skladu s financijskim mogućnostima zadovoljiti potrebe građana u
području socijalne skrbi i zaštite zdravlja iz Socijalnog programa za 2019. 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 s kojim sredstvima se pomoglo
najugroženijim mještanima, odnosno obiteljima.
Za troškove stanovanja u ovom izvještajnom razdoblju osigurana su sredstva u iznosu
od 2.015,70 kn.
Za pomoć obiteljima i kućanstvima za ostale potrebe u predmetnom izvještajnom
razdoblju izdvojeno je ukupno 27.454,47 kn.
Za donacije udrugama iz područja socijalnih djelatnosti u izvještajnom razdoblju od
01.01. do 30.06.2019. godine utrošena su sredstva u iznosu od 5.000,00 kn.
U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine u suradnji a Hrvatskim crvenim
križem podijeljena su ukupno 334 humanitarna paketa hrane i higijenskih potrepština
najpotrebitijim obiteljima.
Za potrebe Hrvatskog crvenog križa temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu
izdvojeno je u razdoblju 01.01. do 30.06.2019. godine ukupno 20.000,00 kn.
7.

U području kulture

U razdoblju 01.01. do 30.06.2019. godine izdvojena sredstva za donacije udrugama iz
područja kulturnih djelatnosti iznosila su 6.000,00 kuna.
Za financiranje troškova usluga gradske knjižnice izdvojeno je 6.000,00 kn.
Sredstva utrošena za ispitivanje arheološkog nalazišta „Rokovačke zidine“ u
izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine iznosila su 27.500,00 kn.

Općina Andrijaševci je za projekt radova na arheološkom lokalitetu „Rokovačka
zidina“, prijavljen na javni poziv raspisan od strane Ministarstva kulture po Programu zaštite
i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara ostvarila sredstva za sufinanciranje u iznosu od
50.000,00 kn.
Ostali rashodi održavanja kulturno-zabavnih manifestacija iznosili su 76.728,91 kn.
8.

U području religije

U području religije u predmetnom izvještajnom razdoblju za donacije vjerskim
zajednicama u novcu izdvojena su sredstva u iznosu od 6.000,00 kn, dok je za tekuće donacije
vjerskim zajednicama u naravi izdvojeno 2.000,00 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 30.06.2019. godine izdvojeno ukupno 290.028,31 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 i rekreacije izdvojena su
sredstva u iznosu od 8.000,00 kn.
Sredstva za usluge i materijal za održavanje sportskih terena na javnim površinama u
ovom izvještajnom razdoblju iznosila su 8.282,00 kn. Sredstva za materijal i usluge
održavanja dječjih igrališta iznosile su 16.750,00 kn.
U tekućem izvještajnom razdoblju sredstva za izgradnju i opremanje Sportskog centra
„Frankopan“ iznosila su 2.255.288,85 kn.
10. Demografski razvitak općine
U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine ukupno je isplaćeno 56.000,00
kn za donacije rodiljama za novorođenčad. Za sufinanciranje rada igraonice za djecu „Maki“
u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine ukupno izdvojena sredstva iznose
53.367,75 kuna.

11.

Ostale društvene djelatnosti i gospodarstvo

Putem donacija udrugama iz područja tehničkih djelatnosti u razdoblju od 01.01.do
30.06.2019. godine izdvojila su se sredstva u ukupnom iznosu od 4.000,00 kuna, udrugama iz
područja djelatnosti Domovinskog rata isplaćena su sredstva u iznosu od 5.000,00 kn,
udrugama iz područja okupljanja i zaštite žena 7.000,00 kn dok su donacije udrugama i
drugim korisnicima sredstva isplaćena su u iznosu od 19.000,00 kn.
Za sufinanciranje LAG-a „Bosutska niz“ sredstva utrošena u izvještajnom razdoblju
siječanj-lipanj 2019. godine iznose 10.004,00 kuna.

Tekuće donacije ostalim udrugama iz područja gospodarskih djelatnosti iznosila su
7.000,00 kn.
12.

Obilježavanje Dana općine Andrijaševci

Već tradicionalno, krajem mjeseca lipnja u Općini Andrijaševci održavali su se „9. Bosutski
dani-dani Rokovaca i Andrijaševaca“. Kao i prethodnih godina tako i ove nizom kulturnih i
sportskih manifestacija obilježeni su dani naselja Rokovci i Andrijaševci. Četverodnevni
program okupio je veliki broj mještana i njihovih gostiju. Kroz četiri dana izmjenjivala su se
brojna sportska natjecanja i kulturni događaji. Manifestacija je ove godine započela 27. lipnja,
a trajala je do 30. lipnja 2019. godine.
Za troškove obilježavanja Dana Općine Andrijaševci u izvještajnom razdoblju za
siječanj-lipanj 2019. godine utrošena sredstva iznosila su 39.028,58 kn dok su prihodi od
donacija za obilježavanje Dana općine iznosili 19.279,15 kn.

13.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje po programu stručnog
osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u Općini Andrijaševci je radi stjecanja
radnog iskustva i polaganja državnog stručnog ispita za radno mjesto upravnog referenta
primljena jedna osoba sa SSS radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.
Obveznik isplate novčane pomoći 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. Polaznica stručnog osposobljavanja završava stručno
osposobljavanje u Općini Andrijaševci sa 31.07.2019. godine.
14.

Projekti općine u suradnji s Ministarstvima

Krajem veljače 2019. godine Općina Andrijaševci prijavila se na javni poziv raspisan od
strane Središnjeg državnog ureda za šport s projektom „Opremanje Športskog centra
Frankopan“ vrijednog 688.716,25 kn. Od navedenog iznosa traži se 80% sufinanciranja od
strane Središnjeg državnog ureda za šport.
Na javni poziv raspisan od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice Općina se ove godine prijavila s dva
projekta:
Za projekt Adaptacije zgrade javne namjene upravne zgrade općine, Općini Andrijaševci su
od strane Ministarstva prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice odobrena sredstva
u iznosu od 350.000,00 kn za sufinanciranje navedenog projekta. Projektom je predviđena
adaptacija prizemlja i prvog kata zgrade općine. U tijeku je postupak javne nabave te se
uskoro očekuje odabir izvoditelja radova i početak radova na projektu.

Osim navedenog projekta Općina se na javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja
prijavila i na projekt Izgradnje solarne javne rasvjete biciklističke staze kojim se na postojećoj
bic. stazi namjerava postaviti LED rasvjeta. Projekt je vrijedan 1.925.718,75 kn. Projektom se
na postojeću biciklističku stazu namjerava postaviti 142 rasvjetna tijela (LED rasvjetna tijela)
napajana putem fotonaponskih modula, te baterija za osvjetljivanje biciklističke staze duljine
od 2700 metara koja se proteže od izlaza iz mjesta Rokovci prema Vinkovcima.
Na javni poziv raspisan od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za poticanje
razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini
Općina se prijavila s dva projekta:
Projektom modernizacije javne rasvjete-postavljanje led rasvjete u općini Andrijaševci. Cilj
projekta je postavljanjem moderne led rasvjete, odnosno postavljanjem 210 novih led
svjetiljki pridonijeti boljem i kvalitetnijem obavljanju komunalnih djelatnosti na području
općine Andrijaševci te smanjiti troškove električne energije i emisije stakleničkih plinova,
povećati uštedu el. energije i održavanja javne rasvjete što će rezultirati podizanjem razine
javnih usluga, zaštitom i očuvanjem okoliša i većom kvalitetom življenja lokalnog
stanovništva. Ukupna vrijednost projekta iznosi 598.331,25 kn.
Općina se na predmetni javni poziv također prijavila s projektom Nabava caterpillar
hidrauličkog mini bagera-305E2 CR gdje se nabavom predmetnog stroja želi pridonijeti
boljem obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Andrijaševci te proširiti
asortimana isporuke komunalnih usluga. Ukupna vrijednost projekta iznosi 534.240,00 kn.
Traženo učešće Ministarstva u oba projekta iznosi 60 %.
Radovi na projektu Dječji vrtić-Rekonstrukcija (dogradnja), sufinanciranom od strane
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku su završeni. Započeo je
postupak osnivanja dječjeg vrtića „Bambi Rokovci-Andrijaševci“.
Općina je pokrenula projekt revitalizacije arheološkog lokaliteta “Rokovačka zidina”. U
završnoj fazi su arheološka iskopavanja na projektu Revitalizacije arheološkog lokaliteta
“Rokovačka zidina”.
Općina Andrijaševci se s projektnim prijedlogom za radove na arheološkom lokalitetu
„Rokovačka zidina“ prijavila na javni poziv raspisan od strane Ministarstva kulture po
Programu zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara. Ukupna vrijednost projekta iznosi
411.732,50 kn. Općini je od strane Ministarstva odobreno 50.000,00 kn za ovu namjenu.
PROJEKTI APLICIRANI NA SREDSTVA FONDOVA EU
Projekt rekonstrukcije i proširenja kolnika u ulici Stjepana Radića, Rokovci je završen.
Radove na projektu je izvodila tvrtka „Promet-građenje“ d.o.o iz Požege.
Općina Andrijaševci je 2018. godine kao jedan od prioriteta pokrenula provedbu projekta
„Rekonstrukcija i dogradnja zgrade športsko-rekreativne namjene NK Frankopan“.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.247.044,93 kn. Radove na rekonstrukciji i dogradnji
zgrade NK Frankopan izvodila je Zajednica ponuditelja „Zuki“ d.o.o. i „Mali zidar d.o.o.
Radovi na provedbi projekta „Rekonstrukcija i dogradnja zgrade športsko-rekreativne
namjene NK Frankopan“ su završeni te je objekt opremljen namještajem. Športske udruge
koje djeluju na području općine dobile su reprezentativan objekt u kojem mogu obavljati
pripreme za svoje športske aktivnosti.
Za projekt Strategije razvoja turizma na mjeru 7.0., prijavljen u Agenciji za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Općini Andrijaševci odobrena su sredstva u iznosu
87.500,00 kn. Nakon provedenog postupka nabave za najpovoljnijeg ponuditelja za izradu
Strategije turizma od 2017.-2022. godine odabrana je tvrtka Adria Bonus d.o.o. iz Poreča.
Projekt je u završnoj fazi.
Za projekt Energetske obnove upravne zgrade Općine Andrijaševci na adresi Vinkovačka 6,
Rokovci, Općini Andrijaševci su odobrena sredstva za sufinanciranje u iznosu od 315.271,64
kn. Ugovor je sklopljen s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja (PT1) i Fondom
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2). Radovi na energetskoj obnovi upravne
zgrade Općine Andrijaševci provede se u sklopu Programa: Operativni program
Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - Europskih fondova u financijskom razdoblju 2014.2020. Radovi na projektu su završeni.
U suradnji sa Vinkovačkim vodovodom i kanalizacijom započeo je projekt rekonstrukcija
vodovodne mreže u dužini od 5,0 km, vrijednosti radova oko 3,5 mil. kn uz sufinanciranje
Općine od 10%.
Projekt Aglomeracija Vinkovci u iznosu od 383 milijuna kuna sufinanciran sredstvima
Europske unije koji obuhvaća potpunu izgradnju kanalizacijske mreže u Općini Andrijaševci
(preko 26 km) te u gradovima Vinkovci i Otok kao i u općinama Cerna, Privlaka i Ivankovo
je započeo. U ovom zahvatu aglomeracije bit će izgrađeno 226 km kanalizacijske mreže i
kolektorskog sustava te 7000 priključaka. Kućanstva će imati besplatan priključak na
kanalizacijsku mrežu. Rok izvođenja radova je 30 mjeseci. Projekt Aglomeracija Vinkovci
koji obuhvaća potpunu izgradnju kanalizacijske mreže je u provedbi.
Početkom veljače Općina Andrijaševci prijavila se na javni poziv raspisan od strane LAG
„Bosutski niz“ s projektom rekonstrukcije pješačkih staza groblja u Rokovcima.
Projekt je prijavljen u sklopu mjere 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne
aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Sredstva za sufinanciranje osigurana su iz Europskog
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Pješačke staze na mjesnom groblju u Rokovcima u lošem su stanju uslijed loših vremenskih
uvjeta i dugogodišnjeg korištenja. Provedbom projekta osiguralo bi se 380 m² novih staza na
mjesnom groblju te smanjio trošak održavanja i popravka dotrajalih pješačkih staza. Ukupna
vrijednost projekta iznosi 184.875,00 kn, od čega Fond pokriva iznos do 20.000,00 eura, a

preostali dio bi trebala sufinancirati Općina. Projekt je odobren je od strane Upravnog odbora
LAG-a Bosutski niz te isti ide u daljnju proceduru u Agenciju za plaćanje u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju.
U sklopu programa „Zaželi“ u Općini Andrijaševci početkom veljače 2018. godine zaposleno
je 20 žena koje u sklopu navedenog programa obavljaju poslove pomoći u kući, briga o
higijeni i osobnom izgledu korisnika te pomoć u socijalnoj integraciji korisnika programa i sl.
Radnice u sklopu navedenog programa imaju priliku za dodatnu edukaciju tako da je u
proteklom periodu 6 osoba završilo edukaciju za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, 2
osobe su odabrale polaganje vozačkog ispita, 1 osoba se educirala za pomoćnika u nastavi te
1 osoba prekvalifikaciju za komercijalistu. Projekt se izvodi u suradnji s Ministarstvom rada i
mirovinskoga sustava, a Općina je kao partnere uključila Centar za socijalnu skrb i Hrvatski
zavod za zapošljavanje. Radnice će u sklopu navedenog programa biti uposlene na 24
mjeseca.
16. Domaća i međunarodna suradnja općine
30. lipnja 2018. godine na Svečanoj sjednici općinskog vijeća pćine Andrijaševci potpisan je
Sporazum u suradnji između Općine Andrijaševci i Općine Marčana. Nastavljena je suradnja
između obje općine u cilju razmjene iskustava i unapređenja njihova djelovanja te iznalaženja
i drugih oblika međusobne suradnje kroz koje će se ostvarivati interesi njihovih građana.
Suradnja s gradom Vracov, Češka Republika, s kojim je sklopljen i svečano potpisan
međunarodni sporazum o suradnji nastavlja se putem druženja i suradnje općinskih tijela i
udruga s područja općine Andrijaševci i grada Vracov.
II.

ZAKLJUČAK

Podneseno Izvješće o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci
za razdoblje siječanj-lipanj 2019. 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 2019. 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.

