REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VOĐINCI
OPĆINSKI NAĈELNIK
KLASA:022-05/17-01/02
URBROJ:2188/14-17-03
VoĊinci, 14.07.2017.godine
Na temelju ĉlanka 35b. stavak 1. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (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) i ĉlanka 38. Statuta Općine VoĊinci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske
županije 11a/13), donosim

IZVIJEŠĆE
o radu općinskog načelnika Općine Vođinci
za razdoblje od 01.01.2017.-30.06.2017.godine

I.

UVODNI DIO

Ĉlankom 44. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne
novine'' br. 137/15-proĉišćeni tekst), utvrĊeno je da općinski naĉelnik obavlja izvršne poslove
lokalne samouprave. Sukladno ĉlanku 48. spomenutog Zakona, općinski naĉelnik priprema
prijedloge općih akta, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavniĉkog tijela,
usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno podruĉne (regionalne)
samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov
rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne odnosno
podruĉne (regionalne) samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa
zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrĊene statutom.
U izvještajnom razdoblju općinski naĉelnik Općine VoĊinci, u okviru svog djelokruga,
obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu povjereni
zakonom, utvrĊivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o
prijedlozima odluka i drugih akata koje Općinskom vijeću upute drugi ovlašteni predlagaĉi,
izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanistiĉkih
planova te drugih akata Općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u
vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, utvrdio prijedlog godišnjeg proraĉuna
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 Vijeća.
Provedbu navedenih zadaća, općinski naĉelnik je ostvarivao i na brojnim sastancima i
konzultacijama, radnim dogovorima, koordinacijama župana, gradonaĉelnika i naĉelnika,
kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti naĉelnika, kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog
odjela Općine.

II. DJELOVANJE OPĆINSKOG NAĈELNIKA
Djelovanje Općinskog naĉelnika odvijalo se kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela koji je
tehniĉka osnova rada općinskog naĉelnika.

1. U podruĉju financija
Općinski naĉelnik je u izvještajnom razdoblju inicirao i nadzirao poslove vezane uz izradu i
izvršavanje proraĉuna, izradu propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proraĉuna,
voĊenje raĉunovodstva proraĉuna, voĊenje propisanih poslovnih knjiga, prikupljanje prihoda
koji pripadaju Općini te druge poslove i aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Općine, a
koji proizlaze iz ovlaštenja utvrĊenih Zakonom o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj)
samoupravi, Zakonom o financiranju jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave,
Zakonom o proraĉunu i Statutom Općine VoĊinci.
Iz djelokruga u ovom podruĉju odnosno praćenju i unapreĊivanju izvršavanja Proraĉuna
izdvajam:
Proraĉun
Godišnji izvještaj o izvršenju proraĉuna Općine VoĊinci za 2016. godinu u roku je dostavljen
predstavniĉkom tijelu na razmatranje. Navedeni akt nakon usvajanja poslan je na nadzor
Uredu državne uprave Vukovarsko-srijemske županije, Ministarstvu financija i Državnom
uredu za reviziju.
Akt je objavljen u Službenog vjesnika Vukovarsko-srijemske županije broj 4/17.
Prihodi
U prvoj polovici 2017.g. izraĊena je i poslana većina rješenja o dodjeli grobnih mjesta.
Likvidnost
U prvoj polovici 2017.g. nastojao sam sve obveze platiti u ugovorenim rokovima i rashode
uskladiti sa punjenjem proraĉuna. U proraĉunu Općine VoĊinci osigurana su sredstva iz:
Tekućih pomoći iz državnog proraĉuna u iznosu od 627.035,10 kn
Kapitalnih pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja u iznosu od 100.000,00 kn
Sveukupno 727.035,10 kn
Imovina
Sa stanjem na dan 31.12.2016.godine popisana je sva imovina od strane komisije za inventuru
u sastavu: Pavao Kordić, Ruža Keser i Jurica Cvitković.

2. U podruĉju urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša
Kao naĉelnik obavljao sam redovne djelatnosti vezane uz osiguranje uvjeta ureĊenja prostora,
gospodarenje prostorom Općine kroz ureĊenje prostora i zemljišta, kao i poslove koji se
odnose na skrb i unapreĊivanje okoliša.
Provedena je proljetna deratizacija na podruĉju Općine VoĊinci 12. i 13. travnja 2017.godine.
Ministarstvo graditeljstva i prostornog ureĊenja osiguralo je Općini VoĊinci sredstva u iznosu
od 90.000,00kn u svrhu sufinanciranja izrade III. Izmjena i dopuna PPUO VoĊinci, sredstva u
iznosu od 70.000,00kn u svrhu izrade projektne dokumentacije za izgradnju multifunkcijskog
doma, te je donesena odluka o financiranju za projekt Energetske obnove zgrade djeĉjeg
vrtića "Mladost" u iznosu od 238.746,45kn.

3. U podruĉju komunalnog gospodarstva
Organizirao sam i pratio obavljanje komunalnih djelatnosti:
-

održavanje ĉistoće
odlaganje komunalnog otpada
održavanje javnih površina
obavljanje dimnjaĉarskih usluga

Skrbio sam o zakupu 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.

U ĉišćenje kanalske mreže uloženo je 12.650,00kn, a u sanaciju poljskih puteva 6.500,00kn.
U rekonstrukciju dijela ulice J.J.Strossmayera i Voćarske ulice uloženo je 614.850,22kn.

4. U podruĉju odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog
školstva
Općina je sufinancirala rad djeĉjeg vrtića Mladost VoĊinci sa 128.544,50kn.
Prijevoz uĉenika sufinanciran je u prvih 6.mjeseci sa 14.283,52kn. Donacije osnovnoj školi
VoĊinci iznose 8.200,00kn.
Vodio sam brigu o osiguravanju uvjeta za zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika Općine
u podruĉju brige o djeci, obrazovanju i odgoju.

5. U podruĉju protupožarne i civilne zaštite
U podruĉju protupožarne zaštite donio sam:
Naredbu o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve na podruĉju Općine
VoĊinci u 2017. godini.
Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite Općine VoĊinci donesena je 11. travnja 2017.
godine, na 27. telefonskoj sjednici općinskog vijeća.
Tekuće donacije DVD-u VoĊinci u prvih 6 mjeseci iznosile su 21.080,74kn.

6. U podruĉju športa
U skladu sa punjenjem proraĉuna provodili smo poslove i djelatnosti s ciljem poticanja
i promicanja sporta na podruĉju općine VoĊinci. Financijski smo pomagali rad: NK "Mladost"
VoĊinci, Taekwon-do klubu "Sokol" u iznosu 86.490,72 kn.

7. U podruĉju socijalne skrbi i zdravstva
Nastojali smo u skladu sa financijskim mogućnostima zadovoljiti potrebe graĊana u
podruĉju socijalne skrbi i zaštite zdravlja iz Programa socijalne skrbi primjenom mjera i
brigom za socijalno ugrožene graĊane.
Tekuće donacije graĊanima i kućanstvima u prvoj polovici 2017.godini iznosile su
38.514,68 kn.
Donacije za poticanje demografskog razvitka Općine VoĊinci u prvoj polovici 2017. godine
iznose 30.000,00 kn

8. Javni radovi
U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Programom javnih radova zaposleno je 10
(deset) osoba na odreĊeno vrijeme u javnom radu.

9. Dan općine
Dana 17. lipnja uspješno je organiziran Dan Općine VoĊinci.

III.

ZAKLJUĈAK

Podneseno Izvješće o radu općinskog naĉelnika Općine VoĊinci za razdoblje od 01.
sijeĉnja do 30. lipnja 2017. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Naĉelnika
kao izvršnog tijela općine VoĊinci.

NAĈELNIK OPĆINE
Martin Kordić

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VOĐINCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/17-01/02
URBROJ: 2188/14-17-04
U VoĊincima, 25.07.2017.godine
Na temelju ĉlanka 48. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br.137/15-proĉišćeni tekst), ĉlanka 38. Statuta općine VoĊinci ("Službeni vjesnik"
Vukovarsko-srijemske županije 11a/13) i ĉlanka 47. Poslovnika Općinskog vijeća ("Službeni
vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije 11a/13) na 2. sjednici Općinskog vijeća, održanoj
25.07.2017. godine, donesen je

ZAKLJUĈAK
povodom razmatranja Izvješća o radu općinskog naĉelnika
Općine VoĊinci za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine
I.
Općinsko vijeće Općine VoĊinci prihvaća Izvješće o radu Općinskog naĉelnika Općine
VoĊinci za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.godine.

II.
Ovaj zakljuĉak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku"
Vukovarsko-srijemske županije.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Jurica Cvitković

