REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINA TOMPOJEVCI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-04/06
URBROJ: 2196/07-16-1
Tompojevci, 12.09.2016.godine
Temeljem članka 29. Statuta općine Tompojevci («Službeni vjesnik» Vukovarskosrijemske županije br. 05/13, 02/15 i 05/16), Općinsko vijeće općine Tompojevci na 18.
sjednici održanoj u Tompojevcima, dana 12. rujna 2016. godine, donosi:

ODLUKU

Članak 1.
Usvaja se izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Tompojevci za razdoblje od 01.01. –
30.06.2016. godine.
Sastavni dio ove Odluke je izvješće.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Dubravko Martić

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA
U PERIODU OD 1.01. - 30.06.2016. GODINE

PREGLED AKTIVNOSTI NAČELNIKA
Sukladno čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»,
broj 19/13.- pročišćeni tekst) i članku 50. Statuta Općine Tompojevci, načelnik sukladno
svojim ovlastima donosi opće i pojedinačne akte kad je za to ovlašten zakonom, Statutom ili
odlukom Općinskog vijeća.
U izvještajnom razdoblju su donesene slijedeće odluke iz domene načelnika:
- Zaključak o prihvaćanju Programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih
mikroorganizma, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavca čije je
planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području općine Tompojevci za 2016.
godinu
- Odluka o prihvaćanju Izvješća o popisu financijske imovine, potraživanja, obveza i
nematerijalne imovine Općine Tompojevci sa stanjem na dan 31.12.2015.godine
- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti
povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
- Naredba o zabrani svih vrsta spaljivanja na otvorenom za vrijeme žetve i vršidbe na
području Općine Tompojevci u 2016.g.
- Zaključak o obveznom dežurstvu za vrijeme žetve i vršidbe na području Općine
Tompojevci u 2016. g.
U gore navedenom izvještajnom razdoblju plaćeni su slijedeći veći računi:
-

Izgradnja Reciklažnog dvorišta - Osijek-koteks d.o.o. Osijek - 1.285.488,30 kn
Nadzor za izgradnju Reciklažnog dvorišta- Videković d.o.o. Vinkovci - 9.357,61 kn
Limarija na nadstrešnici mrtvačnice u Tompojevcima - LO Hidrija, Petrovci 11.006,25 kn
Čišćenje snijega, obrt Danijela Mitrović iz Berka - 6.570,38 kn
Izrada Strategije razvoja Općine Tompojevci, izrađivač TMC servisi d.o.o. Zagreb 28.125,00 kn (dio)
Snimanje podloge za rekonstrukciju cesta u Berku i Tompojevcima, Zemljomjer d.o.o.
Vinkovci - 5.250,00 kn

Izvještavam Općinsko vijeće kako su provedene sljedeće aktivnosti u domeni:
Izgradnja komunalne infrastrukture
- započeli i završeni radovi na reciklažnom dvorištu u Mikluševcima
- potpisan Ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja o sufinanciranju radova i usluga
za projekt rekonstrukcije ceste u naseljima Berak i Tompojevci
- u tijeku su završni radovi na mrtvačnicama

Održavanje komunalne infrastrukture
- potpisan ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje javne
rasvjete na području Općine Tompojevci
- uposlene 4 osobe za uređenje groblja i okoliša po naseljima (ugovor o djelu)
- organizirane su akcije uredenja po naseljima od starne građana i udruga
- zaposleno je 8 djelatnika u javnom radu na Programu pod nazivom „ Za ljepšu
zajednicu“, koji se 100 % financira od zavoda ( općina osigurava opremu i gorivo)
- zamijenjena ulazna vrata na društvenom domu u Mikluševcima - donacija firme
Uralan iz Vinkovaca
- uklanjanje suhih stabala na području Općine
- posađeni čempresi na groblju u Tompojevcima
- završena izgradnja nadstrešnice na groblju u Tompojevcima
Gospodarstvo
- potpisan je Ugovor za izradu Strategije razvoja Općine Tompojevci za razdoblje do
2020. godine s tvrtkom iz Zagreba.
Društvene, športske i političke djelatnosti, socijalna skrb i dr.
- Hrvatska poštanska banka donirala 25 osobnih računala (15 računala Osnovnoj školi
Čakovci, 5 računala Klubu mladih Općine Tompojevci i 5 računala Mjesnim odborima
Općine Tompojevci)
- zatraženo je zapošljavanje 3 djelatnika u programu stručnog osposobljavanja, do sada
uposlena jedna osoba
- zaposleno je 9 djelatnika (žene) u okviru programa javnih radova za aktivaciju žena u
lokalnoj zajednici koji je s 100% financiran od strane HZZ. Programom je
obuhvaćena skrb za 92 osobe s područja Općine
- proveden je program predškole na području Općine Tompojevci
- nastavak rada dječje igraonice ( uposlena nova djelatnica Renata Aleksa)
- organizirani su Dani općine Tompojevci (u sklopu obilježavanja provedena je i akcija
civilne zaštite Tromeđa 2016 - Općine Tompojevci ,Lovas ,Tovarnik)
- sufinancirani su projekti udruga s područja Općine (proveden natječaj i sklopljeni
Ugovori o sufinanciranju projekata)
- potpisan je Ugovor o subvencioniranju cijene relacijskih pokaznih karata za
srednjoškolce
- potpisan sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog
pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja
prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova
- postavljanje internet mreze od strane Tonet-a
- organiziran je besplatan tečaj plesa
- nastavljen program rada za opće dobro radno sposobnih korisnika zajamčene
minimalne naknade (radili na uređenju općine)
- 2 osobe temeljem presude Općinskog suda u Vukovaru odradile 358 sati rada za opće
dobro u Općini Tompojevci
- pomoć općine u prijevozu vatrogasnog vozila za DVD Tompojevci iz pokrajine Tirol
(donačelnik predstavljao općinu, a pomogao i kod prijevoza)
- sastanci sa predsjednicima mjesnih odbora.
Zamjenik Općinskog načelnika
koji obnaša dužnost Općinskog načelnika
Zdravko Zvonarić

