
                                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
     Općinski načelnik      
 
KLASA: 022-05/17-01/03 
URBROJ: 2188/02-01-18-2 
U Rokovcima, 15. ožujka 2018. 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, 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 
 

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

2017. 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 , 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 za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine, Općinski načelnik Općine 
Andrijaševci, u okviru svog djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga 
općine koji su mu povjereni zakonom, Statutom Općine Andrijaševci, utvrđivao je prijedloge općih 
akata koje donosi Općinsko  vijeće, 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 
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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 2017. godine ostvareno je 4.394.070,27 kuna prihoda, dok su 
rashodi za navedeno razdoblje iznosili ukupno 3.773.270,49 kuna.  

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

Praćenje mjesečne realizacije Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu, donošenje III. i 
IV. Rebalansa Proračuna za 2017. godinu te donošenje Proračuna Općine Andrijaševci za 2018. 
godinu kao i projekcija Proračuna Općine Andrijaševci za 2019. i 2020. godinu te Plana razvojnih 
programa od 2018. do 2020. godine obavljeno je u zakonskim rokovima. 
 
Prihodi  
 Komunalna naknada 
U razdoblju srpanj-prosinac 2017. godine nastavljen je nadzor naplate prihoda posebno što se tiče 
naplate komunalne naknade. 
Kako je Općina dužna je voditi računa o potpunoj, pravodobnoj i učinkovitoj naplati svojih prihoda 
početkom studenog 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 se dogovorili oko uplate 
svojih dugovanja.  
Za fizičke osobe-obveznike plaćanja komunalne naknade poslano je ukupno 102 obavijesti, 55 
opomena i 47 opomena pred ovrhu. Za pravne osobe i obrte poslano je ukupno 3 obavijesti, 8 
opomena i 1 opomena pred ovrhu. Većina obveznika je nakon poslanih opomena izvršila uplatu svojih 
dogovanja, a za ostale se planira postupak pokretanja ovrhe. 
Od planiranih 260.000,00 kuna prihoda na ime komunalne nakade u izvještajnom razdoblju srpanj-
prosinac 2017. godine ostvareno je 243.912,53 kuna. 



Temeljem Zakona o lokalnim porezima koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine, sve jedinice 
lokalne samouprave pa tako i Općina Andrijaševci bile su dužne uvesti i naplaćivati porez na 
nekretnine te do 15.12.2017. godine ustrojiti evidenciju nekretnina na svom području. 
Navedeni porez trebao se uvesti od 01.01.2018. godine, a komunalna naknada trebala se ukinuti. 
U srpnju 2017. godine predstavnici Općine Andrijaševci započeli su s terenskim očevidom svih 
nekretnina koje se nalaze na području općine Andrijaševci kako bi prikupili potrebne podatke za 
evidenciju nekretnina te obračun poreza na nekretnine sukladno zakonskim propisima. 

 
 Poljoprivredno zemljište 
 U izvještajnom razdoblju srpanj–prosinac 2017. godine nije bilo značajnijih promjena u 
postupanju s državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Andrijaševci. 

Vezano za nezakonit ulazak u posjed državnog poljoprivrednog zemljišta Zorana Smolkovića, 
nakon učestalih obraćanja Općine Agenciji za poljoprivredno zemljište i nadležnoj inspekcijskoj 
službi, predmet se i dalje nalazi na postupanju u Općinskom Državnom odvjetništvu. 

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

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske oštećenicima koji su na svojim usjevima imali 
elementarna nepogodu suše isplaćena su novčana sredstva u iznosu od 256.278,00 kuna. Sredstva su 
isplaćena ukupno za 59 osoba: 3 pravne i 56 fizičkih osoba.  

Prihodi ostvareni od zakupa poljoprivrednog zemljišta u izvještajnom razdoblju srpanj-
prosinac 2017. godine iznosili su 308.482,19 kuna. 

Poticajne mjere u poljoprivredu za ovo razdoblje iznosile su ukupno 82.500,00 kuna. 
 
Prodaja građevinskih objekata 
Odlukom Općinskog vijeća Općine Andrijaševci o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine 

Andrijaševci od 12. srpnja 2017. godine o prodaji izravnom pogodbom i to nekretnine označene kao 
k.č.br. 1049/29 upisane u zk.ul.br.1068 k.o. Rokovci opisana kao Kuća za odmor br. 13 i voćnjak Ul. 
Plečice, na adresi Rokovci, Plečice 13, ukupne površine 484 m2, po ponuđenoj kupoprodajnoj cijeni 
od 80.000,00 kuna, a po načelu „viđeno-kupljeno“ prodana je navedena nekretnina.  

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.   

U skorom razdoblju se očekuje donošenje Plana gospodarenja otpadom koji je u završnoj fazi. 
Za izradu Plana gospodarenja otpadom utrošena sredstva u ovom izvještajnom razdoblju 

iznosila su 6.250,00 kuna. 
Za izradu strateškog plana upravljanja nekretninama Općine Andrijaševci utrošena su sredstva 

u iznosu od 6.875,00 kuna. 
U sklopu projekta Vukovarsko-srijemske županije naziva „Podizanje razine kvalitete i 

prepoznatljivosti cikloturističkih ruta na području VSŽ“ u Općini Andrijaševci postavljena je 
biciklistička stanica koja se nalazi na početku biciklističke staze prema Vinkovcima. U sklopu stanice 



nalazi se klupa za odmor sa solarnim punjačem i USB priključcima za punjenje baterija, samostojeći 
info panel s informacijama o biciklističkim rutama županije i općine, stalak za bicikle, stalak za 
popravak bicikala i alat za popravak, a u slijedećem razdoblju će se osigurati i besplatan pristup 
internetu. 

 
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 2017. godine u skladu s važećim 
zakonskim odredbama, a rješavajući po službenoj dužnosti donio je 32 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 2017. godine, a na temelju donesenih rješenja, u 
proračunu Općine Andrijaševci ostvareni iznos sredstava od naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 
prostoru iznosio je 35.674,17 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 zbrinjavanje komunalnog otpada u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2017. godine 

urrošena su sredstva u iznosu od 2.431,76 kuna. 
Za najam mobilnog reciklažnog dvorišta utrošena sredstva u ovom izvještajnom razdoblju 

iznose 11.250,00 kuna. 
Za zbrinjavanje animalnog otpada, bez naknade za naše mještane, u izvještajnom razdoblju 

srpanj-prosinac 2017. godine utrošena su sredstva u iznosu od 29.545,82 kuna. 
Općina se namjerava prijaviti na projekt Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih 

izvora energije u zgradama javnog sektora s projektom energetske obnove upravne zgrade Općine 
Andrijaševci. Projekt je vrijedan 321.294,93 kn. 

 
Javni rad-„Revitalizacija javnih površina i zaštita okoliša“ 
U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, u sklopu Programa javnog rada u Općini 
Andrijaševci u 2017. godini za radove po programu javnog rada-„Zaštita okoliša i revitalizacija javnih 
površina“ s 10 radnika sklopljeni su ugovori o radu na određeno vrijeme na rok od 4 mjeseca (od 
19.06.2017. do 18.10.2017. godine). Navedeni rok je produžen do 17. prosinca 2017. godine. 
Radnici su u sklopu javnog rada „Zaštita okoliša i revitalizacija javnih površina“ obavljali poslove 
važne za društvenu zajednicu koji su vezani za revitalizaciju javnih površina i zaštitu i očuvanje 
okoliša na području Općine, kao što je sakupljanje, razvrstavanje i odvajanje otpada na javnim 
površinama. 
 
Javni rad-zaštita od požara i poplava 
Početkom prosinca 2017. godine u Općini Andrijaševci u suradnji s Hrvatskim zavodom za 
zapošljavanje pokrenut je Program javnog rada – „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima 
preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava“ temeljem kojeg je u Općini zaposleno 5 osoba 
na rok do 6 mjeseci na radovima na aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera 



zaštite od požara i bujičnih poplava koji poslovi obuhvaćaju slijedeće: sanacija nerazvrstanih cesta,  
čišćenje drveća i niskog raslinja, saniranje divljih odlagališta otpada, održavanje poljskih putova, 
pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne 
prometnice i željezničke pruge i dr.. U vremenu kada, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poput 
snijega, nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada, moguće je osobe 
uputiti na druge društveno korisne poslove poput čišćenja snijega, dostave namirnica starijima i 
nemoćnima i slično. 100% troška financira Hrvatski zavod za zapošljavanje. 
 
3. U području komunalnog gospodarstva  
 
Komunalna naknada i komunalni doprinos 

Komunalni doprinos i komunalna naknada su prihodi Općine namijenjeni za gradnju i 
održavanje komunalne infrastrukture. Radi zakonitog korištenja ovih sredstava, praćene su potrebe za 
gradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture te način i opseg naplate ovih prihoda sukladno 
donesenim programa održavanja te gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. 
godini. 

Sukladno donesenim programima utrošena sredstva za gradnju objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2017. godini u obračunskom razdoblju srpanj-prosinac 2017. godine iznose: 

 
Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini: 
 
R.B.  

KOMUNALNA DJELATNOST 
UTROŠENA SREDSTVA 

u kn (do 31.12.2017.) 
1. Električna energija za javnu rasvjetu 103.352,95 
2. Usluge tekućeg i investicijskog  održavanja javne rasvjete 21.078,75 
3. Materijal za održavanje javnih površina 17.302,39 
4. Usluge drugih na održavanju javnih površina 416.480,95 
 Ukupno: 558.215,04 

 
 
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini: 
 
R.B. 
 

 
KOMUNALNA DJELATNOST 

 
UTROŠENA SREDSTVA 

u kn (do 31.12.2017.) 
1. Modernizacija i rekonstrukcija kolnika u ulici Nikole Tesle 

Andrijaševci 
 

666.158,39 
2. Projekt. dokumentac. za proš. kanalizacijske mreže  

40.000,00 
3. Parkiralište u centru Rokovaca 7.480,58 
4. Rekonstrukcija nogostupa u centru Rokovaca  

86.027,82 
5. Sufinanciranje rekonstrukcije vodoopskrbne mreže Rokovci-

Andrijaševci 
 

48.207,50 
6. Vodoopskrbni pogon za navodnjavanje 26.842,50 
7. Rekonstrukcija i proširenje kolnika dijela ul.S.Radića  

764,60 



8. Nabava turističke signalizacije 750,00 
 Ukupno: 876.231,39 

 
 

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 28.642,50 kuna. 
 
Od realiziranih radova u Općini izdvajamo: 
 
- završeno je uređenje „Ribičkog doma“, a u tijeku je opremanje kuhinje i kancelarijskog prostora i u 
potpunosti obnovljena zgrada i okoliš „Lovačkog doma“-postavljena kuhinja s elementima i 
uređajima. Ukupan iznos sredstava utrošen za ovu namjenu u predmetnom izvještajnom razdoblju 
iznosio je 51.990,00 kuna za „Ribički dom“ te 12.000,00 za „Lovački dom“ 
- izgrađene su tribine na stadionu NK Frankopan  
- započeli radovi na izgradnji skladišta Komunalnog društva, planirani završetak radova je do kraja 
siječnja 2018. godine 
- izrađen projekt i u tijeku je ishođenje dozvola za dogradnju dječje igraonice kako bi zadovoljila 
uvjete za rad vrtića. Očekivani završetak radova je do kraja 2018.god. 
- redovni radovi na uređenju groblja, staza, cesta, poljskih puteva i zelenih površina u općini kao i 
košenje prostora naselja 
- izgrađeno boćalište kod Udruge umirovljenika 
- izgrađene tribine na teniskim terenima i postavljanje kućice za dodatne sadržaje na istim  
 
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 
2017. godine iznose 65.042,26 kuna. 

 
Zakup poslovnog prostora 

Prihodi od zakupa poslovnih objekata u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2017. godine 
iznose 99.221,25 kuna. Velik udio ovih prihoda odnosi se na prihod od najma koji plaća Zadruga 
„Vinkovačka šparoga“. 

 
Koncesije 

Prihodi od koncesija u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2017. godine iznose 46.860,00 
kuna. Najveći dio ovih prihoda dolazi od koncesija koju plaća tvrtka Strunje-trade d.o.o., a dio na 
koncesiju danu obrtu Eko dim. 

 
 4.  U području prometa 
 
Tijekom razdoblja srpanj-prosinac 2017. godine nastojali smo unaprijediti prometnu infrastrukturu na 
području Općine Andrijaševci kroz: 
 

- održavanje nerazvrstanih cesta,  
- održavanje pješačkih staza, nogostupa,  
- sanaciju oštećenja lokalnih i regionalnih cesta, 



- praćenje stanja prometa u općini i prometnog sustava, 
 

Općina je završila izradu projektne dokumentacija za autobusna stajališta u „ceranskom“ 
dijelu Andrijaševaca te će ista biti izgrađena i uređena u suradnji sa Županijskom upravom za ceste. 
Na inicijativu i stvaranjem preduvjeta u prostornom planu Općine u suradnji sa ŽUC-om izrađuje se 
projektna dokumentacija proširenja mosta na rijeci Bosut kako bi se povećala sigurnost pješaka i 
prometovanja motornim vozilima. 
U fazi smo izrade projektne dokumentacije uređenja dijela Bosutske ulice (dio od nekadašnjeg 
Vatrogasnog doma do ul. S. Radića) u kojem se želi zadržati stil vremena iz kojeg su i same kuće na 
tom dijelu ulice. Planira se uređenje nogostupa, ceste, zelenih površina te postavljanje urbane opreme. 
 
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 31.12.2017. godine utrošena sredstva u visini kako slijedi:  

 
- Financiranje rada „Male škole“i pomoći u nastavi______________________6.000,00 kn 
- Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola _________________________  21.412,75 kn 
- Subvencioniranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima_______________   4.200,00 kn 
- Darovi školskoj djeci______________________________________________   12.210,00 kn 

 
                                                                                                             Ukupno: 43.822,75kn 

 
 Općina Andrijaševci je ove, kao i prethodne godine svakom učeniku od prvog  do osmog 
razreda za nadolazeću školsku godinu darovala školske bilježnice. 
 Početkom studenog 2017. godine objavljena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za 
dodjelu stipendija za akademsku godinu 2017/18. Sa 42 studenta koji su ispunili 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 2017. godinu primjenom mjera i brigom za 
socijalno ugrožene građane i to za jednokratne novčane pomoći, pomoć oko plaćanja smeća, 
komunalne naknade, struje, vode i slično, a koji izdaci za ovo izvještajno razdoblje iznose 33.395,00 
kuna s kojim sredstvima se pomoglo najugroženijim mještanima, odnosno obiteljima.  

Za troškove stanovanja u ovom izvještajnom razdoblju osigurana su sredstva u iznosu od 
7.697,32 kn. 

Za pomoć osobama s posebnim potrebama izdvojeno je 3.800,00 kuna. 
Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi 42 korisnika s područja općine dobile su pomoć za nabavu 

ogrjeva u 2017. godini u iznosu od 950,00 kuna po korisniku zajamčene minimalne naknade, koja 
sredstva je osigurala Županija Vukovarsko–srijemska. Ukupan iznos pomoći iznosio je 39.900,00 kn. 
U suradnji s HCK korisnicima zajamčene minimalne naknade u tri navrata tijekom ovog izvještajnog 
razdoblja darovana su 235 paketa sukladno popisu osoba koje ostvaruju ovo pravo, kako bi se ublažila 
teška materijalna situacija spomenutih korisnika. U spomenutu pomoć bile su uključene osobe različite 
starosne dobi-od djece, osoba srednje dobi do osoba starije životne dobi. 



Za potrebe Hrvatskog crvenog križa izdvojeno je u razdoblju 01.07. do 31.12.2017. godine 
ukupno 8.000,00 kn, koja sredstva smo obvezni osigurati temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom 
križu. 

Za donacije udrugama iz područja socijalne djelatnosti izdvojeno je 6.500,00 kuna. 
Za obnovu kuće socijalno ugrožene obitelji Radetić iznos sredstava u izvještajnom razdoblju 

srpanj-prosinac iznosio je 47.337,15 kuna. 
 
7.    U području kulture  

U razdoblju od 01.07. do 31.12.2017. godine za potrebe opreme i ostalih rashoda za 
održavanje kulturno-zabavnih manifestacija izdvojena su sredstva u iznosu od 48.495,69 kuna. 

Za donacije udrugama iz područja kulturnih djelatnosti idvojeno je 64.000,00 kuna, dok je za 
sufinanciranje troškova usluga Gradske knjižnice izdvojeno 6.000,00 kuna. 
Općina je pokrenula projekt revitalizacije arheološkog lokaliteta “Rokovačka zidina” koji uključuje: 
probno arheološko istraživanje (sondiranje) koje je već obavljeno i polučilo rezultate, pomoć pri izradi 
Konzervatorske podloge, provedbu postupka konzervacije i restauracije pokretne i nepokretne 
ostavštine, objavljivanju rezultata arheoloških te ostalih istraživanja u publikacijama u tuzemstvu i 
inozemstvu, postavljanju izložbi kojima se predstavljaju rezultati istraživanja, organizaciju 
međunarodnih i tuzemnih znanstvenih i stručnih skupova te razmjenu informacija o lokalitetima, 
trajnu i privremenu pohranu pokretnih nalaza te brigu za iste. 

Sredstva izdvojena u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2017. godine utrošena za  
ispitivanje arheološkog nalazišta „Rokovačke zidine“ iznosila su 5.437,50 kuna. 

Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 5. sjednici, krajem mjeseca listopada 2017. 
godine donijelo Odluku o uspostavljanju suradnje između Općine Andrijaševci i Općine Marčana iz 
Istre jer postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje međusobne suradnje i mogućnosti za 
njezino razvijanje. Kako je između kulturno - umjetničkih društava iz Općine Andrijaševci i iz Općine 
Marčana uspostavljena dugogodišnja suradnja, a ostvareni su i kontakti predstavnika tih Općina te je 
obostrano izražena želja za uspostavom daljnje suradnje i produbljivanje prijateljskih odnosa i veza 
suradnja između Općina koja će se ostvariti  u kulturi, sportu, programima namijenjenih djeci i 
mladima, te drugim područjima života i rada, unapređivanju gospodarskog i društvenog razvitka kao i 
u razmjeni iskustava općinskih tijela i općinskih uprava. 

 
8.    U području religije 
U razdoblju 01.07. do 31.12.2017. godine za tekuće donacije vjerskim zajednicama u novcu izdvojeno 
je ukupno 15.000,00  kuna dok je za kapitalne donacije vjerskim zajednicama izdvojeno 11.850,00 
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  
31.12.2017. godine izdvojeno ukupno 253.068,80  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 3.000,00 kn. 

Sredstva za usluge i materijal za održavanje sportskih terena  na javnim površinama u ovom 
izvještajnom razdoblju iznosila su 26.242,44 kuna. 

 
10. Demografski razvitak općine 

U izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2017. godine ukupno je isplaćeno 42.000,00 kn za 
donacije rodiljama za novorođenčad, a za sufinanciranje nabave školskih knjiga  i opreme za učenike 



30.351,00 kuna. Za tekuće donacije za potrebe igraonice „Maki“ u izvještajnom razdoblju srpanj-
prosinac 2017. godine ukupno izdvojena sredstva iznose 30.351,00 kuna,  koja sredstva se uplaćuju na 
račun Zajednice športskih udruga za ovu namjenu. 
 
11.  Ostale društvene djelatnosti 

Za tekuće donacije političkim strankama u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2017. 
godine izdvojena su sredstva u iznosu od 11.272,30 kuna. 

Putem donacija udrugama iz područja tehničkih djelatnosti u razdoblju od 01.07.do  
31.12.2017. godine izdvojila su se sredstva u ukupnom iznosu od 4.000,00 kuna, iz  područja 
djelatnosti udruga iz Domovinskog rata sredstva u iznosu od 28.500,00 kn, udrugama iz poručja 
okupljanja i zaštite žena 8.000,00 kn, te ostalim udrugama i drugim korisnicima sredstva-u novcu u 
iznosu od 18.600,00 kuna. 

Tekuće donacije ostalim udrugama iz područja gospodar. djelatnosti iznosile su 12.000,00 kn. 
Za sufinanciranje LAG-a „Bosutska niz“ sredstva utrošena u izvještajnom razdoblju srpanj-

prosinac 2017. godine iznose 10.004,01 kuna. 
 
12.      Obilježavanje Dana općine Andrijaševci 

Krajem mjeseca lipnja, od 22. do 25. lipnja 2017. godine u Općini Andrijaševci održavali su 
se „7. Bosutski dani-dani Rokovaca i Andrijaševaca“, gdje su nizom kulturnih i sportskih 
manifestacija obilježeni dani Rokovaca i Andrijaševaca. Četverodnevni program okupio je veliki broj 
mještana i njihovih gosti. 
 Za troškove obilježavanja Dana Općine Andrijaševci u izvještajnom razdoblju za srpanj-
prosinac 2017. godine utrošena sredstva iznosila su 16.347,90 kuna. 
 
13.     Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 

Troje polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa „Rad i staž i 
prijevoz“ u Općini Andrijaševci, završilo je sa stručnim osposobljavanjem na poslovima struke 
početkom mjeseca listopada 2017. godine. 
 
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 2017. godine objavila 
ukupno 59 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. 

Za poslove zaštite na radu i zaštite od požara u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac 2017. 
godine izdvojena su sredstva iznosila 7.442,50 kuna. 

 
 
 



15.      Projekti općine 
 
U završnoj su fazi projekti sufinancirani od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova 
Europske unije prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice-projekt „II. faza izgradnje 
parkirališta i pješačkih hodnika u naselju Andrijaševci“ i projekt „Presvlačenje asfaltnog kolnika i 
dogradnja kolničke konstrukcije u ulici Nikole Tesle, Andrijaševci“. 
Projekt „II. faza izgradnje parkirališta i pješačkih hodnika u naselju Andrijaševci“ sufinanciran je od 
strane Ministarstva sa 400.000,00 kuna, a projekt „Presvlačenje asfaltnog kolnika i dogradnja kolničke 
konstrukcije u ulici Nikole Tesle, Andrijaševci“ sa 250.000,00 kuna. 
Za projekt „Presvlačenje asfaltnog kolnika i dogradnja kolničke konstrukcije u ulici Nikole Tesle, 
Andrijaševci“ od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za raspoređivanje i korištenje 
sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i 
ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu Općini Andrijaševci dodijeljena su sredstva u 
iznosu od 230.000,00 kuna.  
Preostali dio vrijednosti projekta sufinanciran je sredstvima Općine Andrijaševci. 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije početkom mjeseca listopada otvorilo je 
natječaj po Programu pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI 
fondova. Program je osmišljen kao potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 
pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI 
fondova.  
Cilj Programa je pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju slabije razvijenih područja 
Republike Hrvatske pružanjem financijske pomoći u izradi projektne i tehničke dokumentacije za 
lokalne razvojne projekte koji su prihvatljivi za financiranje iz ESI fondova i koji su utemeljeni na 
strateškim razvojnim dokumentima.  
Zahtjevi su se predavali na evaluaciju Regionalnom koordinatoru – Agenciji za razvoj Vukovarsko-
srijemske županije Hrast d.o.o.  
Općina Andrijaševci se na ovaj natječaj prijavila s dva projekta: Uređenje infrastrukture u dijelu 
naselja Andrijaševci i Uređenje infrastrukture u dijelu naselja Rokovci, oba projekta ukupne 
vrijednosti 326.250,00 kn. Projekti su prošli administrativnu provjeru. 
 

PROJEKTI  APLICIRANI NA SREDSTVA FONDOVA EU 
 

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

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

- 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%, 

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

- projekt Aglomeracija Vinkovci u iznosu od 383 milijuna kuna sufinanciran sredstvima 
Europske unije, projekt obuhvaća potpunu izgradnju kanalizacijske mreže u Općini 
Andrijaševci (preko 26 km) te u gradovima Vinkovci i Otok kao i u općinama Cerna, Privlaka 
iIvankovo. 
U ovom zahvatu aglomeracije bit će izgrađeno 226 km kanalizacijske mreže i kolektorskog 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_hr.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_hr.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_hr.htm


sustava te 7000 priključaka, kućanstva će imati besplatan priključak na kanalizacijsku mrežu. 
Rok izvođenja radova je 30 mjeseci. 

 
Općina se također prijavila na projekt „Zaželi“-aktivacija žena u lokalnoj zajednici.  
U sklopu programa „Zaželi“ u Općini Andrijaševci trebalo bi se zaposliti 20 žena  koje bi obavljale 
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. Radnice u sklopu navedenog programa 
imaju priliku za dodatnu edukaciju. 
 
Projekt se izvodi u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava, a Općina bi kao partnere 
uključila Centar za socijalnu skrb i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Radnice bi u sklopu istog bile 
uposlene na 24 mjeseca. 
Cilj projekta je smanjivanje nezaposlenosti i rizika od siromaštva zapošljavanjem žena pripadnica 
ranjivih skupina te povećanje soc. uključenosti i kvalitete života krajnjih korisnika pripadnika ranjivih 
skupina. Ukupna vrijednost ovoga projekta iznosi 2.998.688,23 kuna. 
 
 
16.   Međunarodna suradnja općine 

 Krajem mjeseca lipnja, u sklopu  „7. Bosutskih dana-dana Rokovaca i Andrijaševaca“, 
ugostili smo prijatelje iz Češke Republike, grada Vracova, s kojim je sklopljen i svečano potpisan 
sporazum o suradnji, koji su sudjelovali u sklopu Programa „Bosutski dani 2017“ . 

Druženje i suradnja nastavlja u narednom periodu kroz provođenje novog projekta koji je u 
najavi. 
 
 
III. ZAKLJUČAK 
 

Podneseno Izvješće o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za 
razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti općinskog 
načelnika kao izvršnog tijela Općine Andrijaševci. 
 Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu  Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Andrijaševci, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom za 2017. 
godinu, nastojao je u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će 
osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Andrijaševci i 
funkcioniranje Općine, te je stoga nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja 
izvršnih poslova Općine sukladno Statutu Općine Andrijaševci, zakonima i općim aktima Općine. 
 
 
                                                                                                       OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
                                                                                                              Općinski načelnik 
 
                                                                                                   Damir Dekanić, dipl. ing. šum.                         
 

 


	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, 137/15 i 123/17), te članka 49. stavak 1. Statuta Općine Andrijaševci...
	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  31.12.2017. godine izdvojeno ukupno 253.068,80  kuna koja ...
	Sredstva za usluge i materijal za održavanje sportskih terena  na javnim površinama u ovom izvještajnom razdoblju iznosila su 26.242,44 kuna.


