
 

 

            
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VOĐINCI 

OPĆINSKI NAĈELNIK 

 

KLASA: 022-05/17-01/02 

URBROJ: 2188/14-17-01 

VoĊinci, 03.03.2017.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) ĉlanka 38. Statuta Općine VoĊinci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 

županije 11a/13), donosim 
 

I Z V I J E Š Ć E 

o radu općinskog načelnika Općine Vođinci  

                                     za razdoblje od 01.07.2016.-31.12.2016.godine 
 

I. UVODNI DIO 
 

 Ĉlankom 44. 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), 

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 

Usvojene su: 

Odluka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proraĉuna Općine VoĊinci za 2016. 

godinu, I. Izmjene i dopune proraĉuna Općine VoĊinci za 2016.godinu i Proraĉun Općine 

VoĊinci za 2017.godinu sa projekcijama za 2018. i 2019.god. Gore navedeni opći akti poslani 

su na nadzor Uredu državne uprave Vukovarsko-srijemske županije kao i Ministarstvu 

financija i Državnom uredu za reviziju. 

Akti su objavljeni u "Službenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije br.9. od 

27.listopada 2016.god.,  br. 12 od 22. prosinca i br. 15 od 30. prosinca 2016.godine. 

 

Prihodi  

U drugoj  polovici 2016. g. pojaĉan je nadzor na naplati prihoda. Općinskom državnom 

odvjetništvu i Agenciji za poljoprivredno zemljište dostavljene su otvorene stavke kupaca i 

zakupaca državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, poslane su 

opomene svim dužnicima za potraživanje vezano za zadržavanje nezakonito izgraĊenih 

zgrada, komunalni doprinos i komunalnu naknadu. I nadalje u 2017.godini to će biti jedna od 

važnijih aktivnosti gdje ću nastojati podići opći stupanj odgovornosti svih fiziĉkih i pravnih 

osoba za podmirenje financijskih obveza prema Općini. 

 

Likvidnost 

U 2016.g.u proraĉunu Općine VoĊinci osigurana su sredstva iz: 

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost iznos od 48.000,00 kn 

Tekućih pomoći iz državnog proraĉuna  u iznosu od 671.499,00 kn  

Kapitalne pomoći od Ministarstva graditeljstva i prostornog ureĊenja iznos od 150.000,00 kn 

Sveukupno 869.499,00 kn 

 

Imovina Općine VoĊinci 

Sa stanjem 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.  

 

Urbanistiĉki plan ureĊenja naselja VoĊinci i III. Izmjene i dopune prostornog plana ureĊenje 

Općine VoĊinci su u izradi.  

 

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.  

 

Komunalni doprinos i komunalna naknada su izvorni prihodi Općine namijenjeni za gradnju i 

održavanje komunalne infrastrukture. Radi zakonitog korištenja ovih sredstava, praćene su 

potrebe za gradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture te naĉin i opseg naplate ovih 

prihoda. Od komunalne naknade i komunalnog doprinosa Općina VoĊinci u 2016.g.uprihodila 

je 198.578,35 kn. Od naknade za zadržavanje nezakonito izgraĊenih zgrada u proraĉun općine 

uplaćeno je 31.773,00 kn. 

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog ureĊenje odobrilo nam je sufinanciranje izrade 

projektne dokumentacije za 3 nerazvrstane ceste i nasipavanje poljskih puteva u ukupnom 

iznosu kapitalne pomoći od 150.000,00 kn. 

 

U izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta uloženo je ukupno 360.214,44 kn (geodetska 

podloga i glavni projekt za Vinogradsku, Đakovaĉku i Voćarsku ulicu, te asfaltiranje ulice 

Josipa Kozarca), proširenje javne rasvjete 176.357,50 kn (ukupno 34 stupa), u izradu 

strategije razvoja Općine VoĊinci uloženo je 162.500,00 kn. 

 

4. U podruĉju odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog 

školstva 

 
Općina je sufinancirala rad djeĉjeg vrtića Mladost VoĊinci sa 273.000,00 kn 

Prijevoz uĉenika sufinanciran je u drugih 6.mjeseci sa 11.981,25 kn(ukupno 28.784,38 kn za 

2016.godinu). Kupljeni su i darovi školskoj djeci, te djeci u vrtiću povodom obilježavanja 

„Svetog Nikole“. Tekuće donacije osnovnoj školi u 2016.g . iznose ukupno 23.625,00 kn. 

 

 



 

 

5. U podruĉju civilne zaštite 

 
U podruĉju civilne zaštite donesene su: Odluka o usvajanju usklaĊenog Plana zaštite i 

spašavanja i Plana civilne zaštite Općina VoĊinci i Odluka o odreĊivanju pravnih osoba od 

interesa za civilnu zaštitu u Općini VoĊinci. 

 

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 i Taekwon-do klubu „Sokol“.  
 

7. U podruĉju religije 

 
Župi Kraljice Svete krunice je na temelju zamolbe u 2016.godini donirano 15.000,00 kn za nabavu 

klupa i piramida za cvijeće. 

 

8. 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 graĊanstvima i kućanstvima u 2016.godini iznosile su 56.075,31 kn. 

Naknada za novoroĊenĉe iznosila je 34.000,00 kn. 

Sufinanciran je rad Hrvatskog crvenog križa sa 10.000,00 kn. 

 

9. U podruĉju javnih radova  

 
Programom javnih radova "Radom za zajednicu i sebe" te aktivaciju žena u lokalnoj zajednici 

uspješno smo od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ishodili sredstva za zapošljavanje osoba 

na javnim radovima za ukupno 21 osobu. U tu svrhu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

dobili smo 306.364,22 kn. 

 

10. U podruĉju kulture 
 

Općina VoĊinci tijekom 2016. godine financijski je pomagala rad KUD-a "Mladost" VoĊinci 

u ukupnom iznosu 20.000,00 kn. 

Uspješno je organiziran 2. Božićni sajam za vrijeme adventa, 4 subote za redom, na kojem je  

sudjelovao veliki broj izlagaĉa i posjetitelja. 

 

III. ZAKLJUĈAK 
 

Podneseno Izvješće o radu općinskog naĉelnika Općine VoĊinci za razdoblje od 01. 

srpnja  do 31.prosinca 2016. godine sadrži prikaz poslova i zadataka iz nadležnosti Naĉelnika 

kao izvršnog tijela općine VoĊinci. 

  



 

 

Kao općinski naĉelnik a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proraĉunom, 

nastojao sam u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na naĉin koji će 

osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana općine VoĊinci te 

sam nastojao odgovorno,sukladno zakonu i kvalitetno ispuniti svoju obvezu voĊenja izvršnih 

poslova općine VoĊinci kao jedinice lokalne samouprave. 

 

 

 

NAĈELNIK OPĆINE  

         Martin Kordić  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA VOĐINCI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 022-05/17-01/02 

URBROJ: 2188/14-17-02  

U VoĊincima, 14.ožujka 2017.godine 

 

Na temelju ĉlanka 38. Statuta Općine VoĊinci ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske 

županije br. 11a/13) i ĉlanka 47. Poslovnika Općinskog vijeća ("Službeni vjesnik" 

Vukovarsko-srijemske županije 11a/13) na 26. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 

14.03.2017. godine, donesen je: 

 

Z A K L J U Ĉ A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o radu općinskog naĉelnika 

Općine VoĊinci za razdoblje 01.07.-31.12.2016. godinu 

 
I. 

 

Općinsko vijeće Općine VoĊinci prihvaća Izvješće o radu Općinskog naĉelnika Općine 

VoĊinci za razdoblje od 01.07.2016. do 31.12.2016.godine. 

 

 

II. 

Ovaj zakljuĉak stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku" 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

 
 

       PREDSJEDNIK VIJEĆA 

       Pavao Kordić 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


