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Sukladno članku 35.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13., 137/15., 123/17.) i članku 49. Statuta Općine Slavonski 

Šamac (Službeni  Vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 2/18), dostavljam Općinskom vijeću 

 
 
 
 

I Z V J E Š Ć E 
 

O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC 
ZA RAZDOBLJE SRPANJ - PROSINAC 2018.GODINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



UVODNO O DJELOKRUGU 
 

       Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Općine Slavonski Šamac određeno 
je da dva puta godišnje podnesem i prezentiram Općinskom vijeću izvješće o radu za razdoblje od prethodnog 
polugodišta. 
          Ovo moje  izvješće  o radu je za razdoblje srpanj – prosinac 2018. podnosim ga na 15. sjednici Općinskog 
vijeća Općine Slavonski Šamac.  
 
           Poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana Općine Slavonski Šamac, a 
koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima već lokalnoj samoupravi odnosno Općini Slavonski 
Šamac su: 
          Uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o 
djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i 
šport, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, promet na svom 
području i ostale poslove sukladno posebnim zakonima. 
          Iz nabrojanih poslova u okviru samoupravnog djelokruga vidi se da nam je obveza i dužnost raspolagati, 
upravljati i koristiti imovinu u vlasništvu Općine Slavonski Šamac, promicati društveni i gospodarski napredak, 
voditi brigu o potrebama i interesima građana, osigurati uvjete za gospodarenje prostorom, voditi brigu o 
prihodima koji pripadaju Općini Slavonski Šamac, promicati očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog 
i graditeljskog nasljeđa i sve druge poslove koji su u interesu općinske zajednice za društveni, komunalni i 
socijalni napredak i sve druge potrebe građana. 
          Za sve navedene i nabrojene poslove u skladu sa zakonskim propisima i raspoloživim financijskim 
sredstvima Općine Slavonski Šamac maksimalno sam se zalagao i pokušao na najbolji i najefikasniji način 
izvršavati i realizirati da bude prepoznatljivo i vidljivo na zadovoljstvo i korist svih naših građana. 
          Zajednički ostvarene  poslove i projekte od velike važnosti za naše građane prezentirat ću prema 
segmentima i područjima u nastavku Izvješća o radu za razdoblje srpanj – prosinac 2018.godine. 
 
 

FUNKCIONIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
           Tijekom drugog polugodišta 2018. godine funkcionirali smo, radili i poslovali u skladu sa zakonskim 
propisima i ovlastima.  Težio sam uspostavljanju i ostvarenju dobrih odnosa prvo sa suradnicima u Općini, 
zatim sa vama vijećnicima. Sa svim udrugama nastojao sam imati korektnu suradnju kao i sa međuopćinskim 
načelnicama i načelnicima, njihovim općinama te sam nastojao stvoriti pozitivnu suradnju sa Uredom 
državne uprave i županijskim uredima Brodsko-posavske županije. Također nastojim ostvariti dobru suradnju 
sa ministarstvima i drugim državnim institucijama, a sve za ostvarenje i provođenje naših projekata za 
dobrobit Općine Slavonski Šamac.  
         Također, naš ured je otvoren svim udrugama sa područja Općine Slavonski Šamac za administrativnu i 
stručnu pomoć, kao i mještanima radi pružanja administrativne, stručne i savjetodavne pomoći. 
         
U izvještajnom razdoblju  u okviru svog djelokruga: 

- obavljao sam izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mi povjereni zakonom,  
- utvrđivao sam prijedloge općih akata koje donosi Općinsko  vijeće,  
- izvršavao sam i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te 

drugih akata Općinskog vijeća,  
- upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine,  



- utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine za 2019. god,  
- 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. 

 
 

PRORAČUN I FINANCIJE 
 

         Proračun i financije su jedne od najvažnijih segmenata funkcioniranja jedinica lokalne samouprave. Da 
bih postupio zakonski i odgovorno te da bi sve bilo transparentno, morao sam primjenjivati i poštovati 
zakonske propise i to: 
      - Zakon o proračunu 
      - Zakon o računovodstvu 
      - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu 
      - Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu 
      - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
      - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
      - Zakon o izborima općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreba 
      - Zakon o javnoj nabavi 
      - Zakon o fiskalnoj odgovornosti 
      - Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
     - Zakon o reviziji 
     - Zakon o sprječavanju sukoba interesa 
     - Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru 
     - Statut Općine Slavonski Šamac 
 U skladu s odredbama Zakona o proračunu 21.09.2018. godine donio sa Pravilnik o kriterijima, 
mjerilima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja i obveza Općine Slavonski Šamac. 
       Sukladno gore  navedenim zakonima, Općinskom vijeću sam, vezano za financije i proračun, podnio i 
prezentirao na 13. sjednici Općinskog vijeća sljedeće: 

- Donošenje Proračuna Općine Slavonski Šamac za 2019. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna 
Općine Slavonski Šamac za 2019. godinu, 

- Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture u općini Slavonski Šamac za 2019.godinu te 
donošenje Plana razvojnih programa, Programa gradnje komunalne infrastrukture, Programa 
održavanja komunalne infrastrukture, Programa javnih potreba na području društvenih djelatnosti, 
Programa financiranja socijalne skrbi u općini Slavonski Šamac za 2019.godinu. 

- Izmjene i dopune proračuna Općine Slavonski Šamac za 2018. godinu te izmjene i dopune Plana 
razvojnih programa, Programa gradnje infrastrukture, Programa javnih potreba na području 
društvenih djelatnosti, Programa održavanja komunalne infrastrukture i izmjene i dopune Programa 
financiranja socijalne skrbi Općine Slavonski Šamac za 2018. godinu.  

 
KOMUNALNI POSLOVI, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA,  I GRADITELJSTVO, 

 TE DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
 

• Popravak i sanacija lenija te javnih površina radi lakšeg održavanja, sklopljen Ugovor za zimsko održavanje 
nerazvrstanih cesta na području Općine Slavonski Šamac.  

• Izvršena deratizacija i dezinsekcija na prostoru naše Općine. 

• Isplaćene oštete za elementarnu nepogodu. 



• Kupljen bager Gianni Ferrari Turboloader sa priključcima: kran, malčer i ralica za snijeg. 

• Završena prva faza rekonstrukcije društvenog doma u Slavonskom Šamcu. 

• Klimatiziran društveni dom u Kruševici. 

• Kupljena modularna bina, stolovi i stolice za društveni dom u Slavonskom Šamcu. 

• Zbog jako loše izvedene vodovodne instalacije u objema mrtvačnicama, te društvenom domu u 
Slavonskom Šamcu, krenuli u rekonstrukciju instalacija u svim trima objektima. 

• Zaposleno 10 djelatnika kroz sustav javnih radova u programu revitalizacije javnih površina. 

• Kroz program revitalizacije javnih površina okrčen i očišćen dio javnih površina, te završeno bojanje 
ograde oko igrališta i škole. 

• Kroz natječaj LAG-a „Slavonska ravnica“ Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.3 ulaganje u pokretanje, 
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme 
i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu prijavio sam projekt „Uređenje izviđačkog kampa“ čija je 
procijenjena vrijednost 358.856,93 kn s PDV-om još uvijek se čekaju rezultati natječaja.          

• Proveden  je postupak jednostavne nabave za projekt izgradnje javne  vanjske rasvjete rekreacijskog 
sportskog igrališta u Kruševici (ugovorena vrijednost radova 169.756,25 kn s pdv-om), radovi izvedeni. 

• U  rujnu  2019. godine u suradnji s CTR-om  u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Energetska 
obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ prijavio sam projekt  
energetske obnove zgrade Društvenog i vatrogasnog doma Slavonski Šamac- u 2019. dobili smo Odluku 
o financiranju, ovih dana očekujemo potpisivanje ugovora.                       

 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
 

• Uspješno završen program igraonice i predškole 

• Provodio sam program društvenih djelatnosti 

• U suradnji sa udrugama organizirana proslava dana općine. 

• U suradnji sa udrugama organiziran Advent od kojeg su svi prihodi išli u humanitarne svrhe. 
 
 

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 
 

• Nastavak programa „Zaželi“ vrijedan 2.086.593,52 kn, kroz koji smo zaposlili 14 žena, te skrbimo o 50 
korisnika na području naše Općine. 

• Provodio Odluku o isplati pomoći redovnim studentima s područja općine Slavonski Šamac 

• Provodio sam Program socijalne skrbi i aktivnosti vezane za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
 

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE I VATROGASTVO 
 

• Kupljeno vatrogasno vozilo i darovano DVD-Slavonski Šamac-Kruševica, 

• Uz pomoć gosp. Ilije Ovničević Drnić, posijetili vatrogasno društvo u gradu Vaihingam, 
Njemačka, te od njih dobili rabljeno navalno vatrogasno vozilo na poklon  

• Sukladno Zakonskim odredbama financirali rad DVD-Slavonski Šamac-Kruševica 

• 23.08. 2018. godine donio sam Odluku o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje 
općine Slavonski Šamac, 

• 24.08.2018. godine donio sam Odluku o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od 
velikih nesreća za područje općine Slavonski Šamac. 



• 27.08.2018. godine donio sam Rješenje o imenovanju članova radne skupine za izradu 
procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Slavonski Šamac. 

• 14.12.2018. na 13. sjednici  podnio prijedlog godišnjeg Plana razvoja sustava Civilne zaštite s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019-2021 i dao na usvajanje Analizu stanja 
sustava Civilne zaštite za Općinu Slavonski Šamac za 2018. godinu. 

•  
          Ovim Izvješćem o radu za razdoblje od 01.srpnja do 31. prosinca 2018. godine, opisao sam aktivnosti, 
mjere i izvršene poslove koje sam provodio iz djelokruga lokalne samouprave zajedno sa mojim suradnicima 
u Općini i Općinskim vijećem Općine Slavonski Šamac. 
          Zahvaljujem Općinskim vijećnicima Općine Slavonski Šamac, namještenicima i službenicima u Općini te  
svim udrugama, javnim ustanovama i pravnim osobama na području općine Slavonski Šamac koji su pomogli 
u realizaciji gore navedenog. 
 
 
                                                                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK 
                                                                                                                                Branislav Milinović, ing.prom.  


