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1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Općinski načelnik Općine Tordinci, u okviru svog djelovanja, obavljao je izvršne poslove iz 
samoupravnog djelovanja općine. Izvršavao je o osiguravao izvršenje općih akata Općinskog 
vijeća, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela 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.

Aktivnosti vezane za Provedbeni program Općine Tordinci za razdoblje 2021.-2025. 
provodile su se sukladno donesenim planovima te se nastavljaju daljnji procesi održivog i 
gospodarskog razvoja za kvalitetniji način življenja stanovnika kroz ostvarenje strateških 
ciljeva i mjera.

U izvještajnom razdoblju od 01.01.2022.-30.06.2022. godine planirane mjere su gotovo sve u 
tijeku realizacije usprkos zahtjevnoj gospodarskoj situaciji te su za njih osigurana sredstva.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

U Provedbenim programima Općine Tordinci za razdoblje od 2022. do 2025. godine ukupno 
se provodi 17 mjera koje obuhvaćaju ciljeve iz hijerarhijskog nadređenog akta strateškog 
planiranja.

1. Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i 
upravnih tijela jedinice lokalne samouprave
U navedenoj mjeri osiguran je redovan rad predstavničkog tijela kroz održavanje sjednica 
općinskog vijeća. Od ukupno planiranih 9 sjednica općinskog vijeća održano je njih 3. 
Uplaćena su sredstva u iznosu od  6.999,80kn za redovito financiranje političkih stanaka 
koje imaju člana općinskom vijeću Općine Tordinci. U mjeri su također osigurana 
sredstva za rad ureda načelnika Općine Tordinci i zamjenika načelnika iz reda mađarske 
nacionalne manjine. Ukupna sredstva za izvještajno razdoblje iznose 169.318,57kn.

2. Materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije
Navedena mjera obuhvaća rad Jedinstvenog upravnog odjela u vidu rješavanja upravnih i 
neupravnih predmeta i to kontinuirano u godini. U mjeri su troškovi bankarskih usluga i 
usluga platnog prometa, promidžba općine, odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge 
vanjskih službi, financijski i ostali rashodi redovitog poslovanja, prigodne proslave 
Općine. Ukupna sredstva za izvještajno razdoblje iznose 2.775.573,46kn

3. Održavanje komunalne infrastrukture 
Mjera se provodi kontinuirano. Održava se javna rasvjeta, saniraju se poljski putevi te je 
osnovano Komunalno društvo d.o.o. Tordinci kojem su povjereni poslovi održavanja 
javnih zelenih površina i groblja. Ukupan iznos utrošenih financijskih sredstava iznosi 
376.851,10kn.
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4. Izgradnja komunalne infrastrukture- uređenje trga u Tordincima
Započet je projekt Izgradnje i uređenja Trga hrvatskih žrtava u Tordincima u vrijednosti 
projekta 508.637,49kn.

5. Izgradnja komunalne infrastrukture – uređenje platoa ispred mrtvačnice
Projekt nije još pokrenut. Čeka se raspisivanje odgovarajućeg javnog poziva za 
sufinanciranje uređenja.

6. Unapređenje i energetska obnova objekata javne namjene
Projekt poboljšanje energetskih svojstava zgrade Društvenog doma u Tordincima 
povećanjem energetske učinkovitosti i racionalnim korištenjem energetskih resursa nije 
pokrenut. Sufinanciranje projekta po raspisanim javnim pozivima nije moguće zbog 
imovinsko pravnih odnosa.

7. Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet
Radovi na izgradnji nogostupa u Korođu u ulici Milice Križan i ulici Silaškoj su pri kraju a 
projekt izgradnje nogostupa u ulici V. Nazora u Tordincima je u fazi odabira izvođača 
radova. Projekt izgradnje parkirališta kod RK groblja u Tordincima u vrijednosti  
278.788,00kn je također započet.

8. Poticanje održivog gospodarenja prirodnim resursima
Ključni pokazatelj mjere je sanacija nelegalnog odlagališta otpada u Tordincima. Projekt 
sanacije je u tijeku a za sanaciju drugog nelegalnog odlagališta otpada također u 
Tordincima predan je zahtjev za sufinanciranje Fondu za zaštitu okoliša. Ugovori za najam 
reciklažnog dvorišta, odvoz otpada i karantensko držanje pasa se kontinuirano izvršavaju. 
Provedena je deratizacija i dezinsekcija od strane Veterinarske stanice Vinkovci, te je 
proveden nadzor nad istim od strane Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske 
županije.

9. Aktivnosti protupožarne i civilne zaštite
Kroz navedenu mjeru cilj je osigurati redovna rad sustava protupožarne i civilne zaštite. 
Mjera se provodi kontinuirano i do sada je utrošeno 85.000,00 kn

10. Aktivnosti vezane za odgoj i obrazovanje
Navedenom mjerom sufinanciran je prijevoz 49 učenika srednjih škola, sufinancirana je 
školska prehrana u osnovnim školama na području općine, osigurana je pomoć za 15 
studenata, financiran je Bibliobus i Ekoškola. Sufinanciran je i trošak cijene vrtića za 22 
djece s područja Općine kao i trošak plaće asistenta u vrtiću. Mjera se provodi 
kontinuirano i do sada je utrošeno 148.711,20kn.
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11. Aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama
Mjera se provodi kontinuirano i za nju je utrošeno do sada 79.753,31 kn. Sufinancirali su 
se  troškovi stanovanja socijalno ugroženih mještana i dodijelile su se 15 jednokratnih 
pomoći.

12. Aktivnosti vezane uz poticanje demografske obnove
Navedenom mjerom poticana je demografska obnova kroz isplatu pomoći za 7 
novorođene djece u vrijednosti od 5.000,00kn za svako dijete. Isplatila se je i poticaj za 
kupovinu i gradnju nekretnine na području Opčine za 13 obitelji. Do sada je utrošeno 
335.000,00kn za provođenje mjere.

13. Promicanje kulture, kulturnih sadržaja i religije
Mjera se provodi u okviru planiranih aktivnosti i rokova. Pomoglo se vjerskim 
zajednicama na području općine u iznosu od 28.000,00kn KUD Zrinski u iznosu od 
5.000,00kn

14. Poticanje i razvoj sporta i rekreacije
Mjera se kontinuirano provodi. Sufinanciran je rad tri nogometna kluba na području 
Općine. Do sada je utrošeno 109.325,28kn za provođenje mjere. 

15. Poticanje organizacija civilnog društva
Mjera se provodi u okviru planiranih aktivnosti i rokova. Za provođenje mjere je do sada 
utrošeno 29.500,00kn. Financiranjem nisu obuhvaćene samo civilne udruge sa područja 
Općine već i druge civilne udruge.

16. Poticanje održivog razvoja turizma
Sklopljen je ugovor o djelu da obrtom PROMOHR za savjetovanje i intelektualne usluge 
u razvoju kulturno turističkih sadržaja te je sufinancirano održavanje kulturne 
manifestacije „Šokačka kraljica“ Za provođenje mjere do sada je utrošeno 19.124,25kn

17. Prostorno planska dokumentacija 
Mjera se provodi u okviru planiranih aktivnosti i rokova. Utrošeno je 103.250,00kn za 
izradu projekata (izgradnja dječjeg igrališta, rampa za invalide, rekonstrukcija RKT 
groblja), legalizaciju objekata i procijene vrijednosti nekretnina.
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3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Provedbenim programom Općine Tordinci ta razdoblje 2021.-2025. godine definirane su 
mjere koje doprinose strateškom planiranju i realizaciji posebnih ciljeva razvoja jedinica 
lokalne samouprave. Ostvarenjem strateških ciljeva i navedenih mjera, Općina nastoji 
omogućiti svojim stanovnicima kvalitetniji i perspektivniji način života.

Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika po mjerama

1. Razvoj lokalne uprave i administracije
Ovom cilju Općina Tordinci doprinosi s provedbom ove dvije mjere:

- Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i 
upravnih tijela jedinice lokalne samouprave

- Materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Tordinci je  osigurala  redovan rad predstavničkog 
tijela kroz održavanje sjednica općinskog vijeća. Od ukupno planiranih 9 sjednica 
općinskog vijeća održano je njih 3. Uplaćena su sredstva u iznosu od  6.999,80kn za 
redovito financiranje političkih stanaka koje imaju člana općinskom vijeću Općine 
Tordinci. U mjeri su također osigurana sredstva za rad ureda načelnika Općine Tordinci i 
zamjenika načelnika iz reda mađarske nacionalne manjine. 
Osiguran je rad Jedinstvenog upravnog odjela u vidu rješavanja upravnih i neupravnih 
predmeta i to kontinuirano u godini. U mjeri su troškovi bankarskih usluga i usluga 
platnog prometa, promidžba općine, odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih 
službi, financijski i ostali rashodi redovitog poslovanja, prigodne proslave Općine. 

2. Unaprjeđenje komunalne infrastrukture i zaštita okoliša
Ovom cilju Općina Tordinci doprinosi s provedbom ovih šest mjera:

- Održavanje komunalne infrastrukture

- Izgradnja komunalne infrastrukture-uređenje trga u Tordincima

- Izgradnja komunalne infrastrukture-uređenje platoa ispred mrtvačnice

- Unapređenje i energetska obnova objekata javne i namjene
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- Razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet

- Poticanje održivog gospodarenja prirodnim resursima

         Tijekom izvještajnog razdoblja  kontinuirano se održava javna rasvjeta, saniraju se 
poljski putevi te je osnovano Komunalno društvo d.o.o. Tordinci kojem su povjereni 
poslovi održavanja javnih zelenih površina i groblja. 
Započet je projekt Izgradnje i uređenja Trga hrvatskih žrtava u Tordincima u vrijednosti 
projekta 508.637,49kn.
Radovi na izgradnji nogostupa u Korođu u ulici Milice Križan i ulici Silaškoj su pri kraju a 
projekt izgradnje nogostupa u ulici V. Nazora u Tordincima je u fazi odabira izvođača 
radova. Projekt izgradnje parkirališta kod RK groblja u Tordincima u vrijednosti  
278.788,00kn je također započet.
Projekt sanacije nelegalnog odlagališta je u tijeku a za sanaciju drugog nelegalnog 
odlagališta otpada također u Tordincima predan je zahtjev za sufinanciranje Fondu za 
zaštitu okoliša. Ugovori za najam reciklažnog dvorišta, odvoz otpada i karantensko držanje 
pasa se kontinuirano izvršavaju. Provedena je deratizacija i dezinsekcija od strane 
Veterinarske stanice Vinkovci, te je proveden nadzor nad istim od strane Zavoda za javno 
zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije.

3. Podizanje razine kvalitete života stanovništva kroz unaprjeđenje društvenog 
standarda
Ovom cilju Općina Tordinci doprinosi s provedbom ove četiri mjere:

- Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite

- Aktivnosti vezane za odgoj i obrazovanje

- Aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama

- Aktivnosti vezane uz poticanje demografske obnove

            Tijekom izvještajnog razdoblja  kontinuirano se osigurava redovna rad sustava 
protupožarne i civilne zaštite.
Sufinanciran je prijevoz 49 učenika srednjih škola, sufinancirana je školska prehrana u 
osnovnim školama na području općine, osigurana je pomoć za 15 studenata, financiran je 
Bibliobus i Ekoškola. Sufinanciran je i trošak cijene vrtića za 22 djece s područja Općine 
kao i trošak plaće asistenta u vrtiću. 
Sufinancirali su se  troškovi stanovanja socijalno ugroženih mještana i dodijelile su se 15 
jednokratnih pomoći.
Poticana je demografska obnova kroz isplatu pomoći za 7 novorođene djece u vrijednosti 
od 5.000,00kn za svako dijete. Isplatila se je i poticaj za kupovinu i gradnju nekretnine na 
području Opčine za 13 obitelji. 
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4. Poticanje sporta, kulture i potpora civilnim i vjerskim zajednicama
Ovom cilju Općina Tordinci doprinosi s provedbom ove tri mjere:

- Promicanje kulture, kulturnih sadržaja i religije
- Poticanje razvoja sporta i rekreacije

- Poticanje organizacija civilnog društva

Tijekom izvještajnog razdoblja  pomoglo se vjerskim zajednicama na području općine u 
iznosu od 28.000,00kn KUD Zrinski u iznosu od 5.000,00kn
Sufinanciran je rad tri nogometna kluba na području Općine. Do sada je utrošeno 
109.325,28kn za provođenje mjere. 
Za provođenje mjere „Poticanje organizacija civilnog društva“ je do sada utrošeno 
29.500,00kn. Financiranjem nisu obuhvaćene samo civilne udruge sa područja Općine već 
i druge civilne udruge.

  

5. Održivi gospodarski razvoj
Ovom cilju Općina Tordinci doprinosi s provedbom ove dvije mjere:

- Poticanje održivog razvoja turizma

- Prostorno planska dokumentacija

Tijekom izvještajnog razdoblja Sklopljen je ugovor o djelu da obrtom PROMOHR za  
savjetovanje i intelektualne usluge u razvoju kulturno turističkih sadržaja te je 
sufinancirano održavanje kulturne manifestacije „Šokačka kraljica“ 
Utrošeno je 103.250,00kn za izradu projekata (izgradnja dječjeg igrališta, rampa za 
invalide, rekonstrukcija RKT groblja), legalizaciju objekata i procijene vrijednosti 
nekretnina.

Tordinci,  29. srpnja 2022. godine

                                                                           NAČELNIK OPĆINE TORDINCI
                                                                                    Davor Adžić, dr.med.vet.
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