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toč.1. 
- Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda i otvorio raspravu glede Zapisnika sa prethodne (18) 
sjednice Općinskog vijeća. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

toč. 2. 

-Pred. vijeća je pročitao 2. toč. dnev. reda: Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2015. godinu i otvorio raspravu. 

-Načelnik: napominje da je jedan od razloga ovih Izmjena i dopuna Proračuna izgradnja biciklističke 
staze, odnosno njen završni dio. Planira se još ove godine asfaltirati prvi sloj, a možda će do kraja 
godine biti stavljen i drugi, ovisno o vremenskim uvjetima. Slijedom navedenog potrebno je stavku u 
Proračunu koja se odnosi na biciklističku stazu uvećati za oko 400.000,00 kuna. Isto tako ovih dana je 
potpisan Ugovor o pravu služnosti korištenja javne površine s HT-om, tako da očekujemo još oko 
220.000,00 do 230.000,00 kuna uplate u proračun. Načelnik nadalje predlaže izmjene u ovom 
Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Proračuna i to: 

-stavka R127 Projektna dokumentacija za bic. stazu Rokovci-Vinkovci umanjuje se za 10.000,00 kuna 
a taj iznos ide na stavku R 154 Usluge banaka, stavka R 136 Sufinanciranje izgradnje reciklažnog 
dvorišta (grad Otok) umanjuje se za 20.000,00 kuna a taj iznos ide na stavku R 155 Rekonstrukcija i 
proširenje kolnika dijela ulice Stjepana Radića. 

Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2015. godinu s predloženim izmjenama koje je predložio načelnik dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 

Slijedom glasovanja, Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2015. 
godinu s predloženim izmjenama i dopunama je usvojen. 
 

toč.3. 

-Pred. vijeća pročitao je 3. toč. dnev. reda: Prijedlog Proračuna za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 
2018. godinu i otvorio raspravu. 
- Načlenik: predloženi Proračun za 2016. godinu je u skladu s očekivanjima a isto tako pokazatelj je i 
Proračun iz 2015. godine. Očekivani prihod je 11.384.000,00 kuna, a temeljem toga je i strana rashoda 
planirana. Za očekivati je da će u idućoj godini još neki projekti koji su kandidirani u fondovima ili će 
biti kandidirani proći. Pozitivnim načelnik smatra suradnju s firmom „Jajić-consulting“ iz Bjelovara s 
kojom je potpisan Ugovor o suradnji. Navedena firma se već dokazala (primjer Općina Antunovac) 
kao vrlo učinkovita u realizaciji pojedinih projekata. 
-Brkić: u ime stranke HSS podržava ovakav Prijedlog proračuna za 2016. godinu, smatra ga razvojnim 
i ambicioznim, no isto tako očekuje da će biti ostvariv i pohvaljuje ga. 
-Načelnik: dodaje još jednu novinu koju smatra značajnijom u odnosu na prošlogodišnji Proračun a to 
je da se sa dosadašnjih 1.000,00 kuna jednokratne naknade za novorođenčad Proračunom za 2016. 
godinu taj iznos se udvostručuje, odnosno predviđa se 2.000,00 kuna. 
-Božić: pita što znači stavka „viseći mostovi“ 
-Načelnik: u tijeku su razgovori o mogućnosti izgradnje 2 viseća mosta preko rijeke Bosut. To bi bili 
pješački mostovi, a o lokacijama gdje će biti izgrađeni još će biti razgovora ukoliko dođe do realizacije 
ovih projekata. 
-Batarilo: pita za poziciju R 57 rashodi za legalizaciju objekata u vlasništvu Općine. 
-Načelnik: troškovi se odnose na legalizaciju objekata u vlasništvu Općine (Lovački dom, Stara škola i 
objekt na Blacima-kod boćališta) 
Načelnik nadalje obrazlaže i Plan razvojnih programa Općine Andrijaševci za razdoblje od 2016. do 
2018. godine 



Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog  Proračuna za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 
2018. godinu kao i Plan razvojnih programa Općine Andrijaševci za razdoblje od 2016. do 2018. 
godine dao na usvajanje. 
 
Glasovanje: ZA 9 glasova 

 
Slijedom glasovanja usvojen Proračuna za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu kao i 
Plan razvojnih programa Općine Andrijaševci za razdoblje od 2016. do 2018. kao u prijedlogu. 
 

toč.4. 
-Pred. vijeća je pročitao 4. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom 
izgledu ugostiteljskih objekta na području Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
-Blanka Vincetić: prijedlog je usklađen s novim zakonskim odredbama tako a predlaže da se nakon 
rasprave i zaključaka isti usvoji. 
-Načelnik: osvrće se posebno na odredbe koje se odnose na radno vrijeme ugostiteljskih objekata i 
napominje da će se ubuduće voditi računa o tome da se odredbe iz ove Odluke provode u cijelosti. 
-Nakon rasprave nazočnih, Pred. vijeća predlaže slijedeće izmjene i dopune u odnosu na dostavljenu 
Odluku vijećnicima u radnom materijalu za večerašnju sjednicu i to: 

- u članku 3. Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskim izgledu ugostiteljskih objekata na 
području Općine Andrijaševci pod  točkom e) stavak 2. mijenja se i glasi: „Ugostiteljski objekti iz 
skupine „Restorani“ i „Barovi“ mogu raditi s petka na subotu, sa subote na nedjelju, te uoči i na dane 
blagdana do 2:00 sata.“ 

- u članku 4. iste Odluke stavak 3. briše se. 
- u članku 5. iste Odluke stavak 1. mijenja se i glasi:“Općinski načelnik Općine Andrijaševci 

može na pojedinačni zahtjev ugostitelja za ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, 
rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od vremena utvrđenom člankom 3. stavak 1. točka b) ove 
Odluke.“ 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća predloženu Odluke o radnom vremenu, prostoru i 
vanjskom izgledu ugostiteljskih objekta na području Općine Andrijaševci s predloženim izmjenama i 
dopunama dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu 
ugostiteljskih objekta na području Općine Andrijaševci s predloženim izmjenama i dopunama. 
 

toč.5. 

-Pred. vijeća je pročitao 5. toč. dnev. reda: Razmatranje III. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2015. godinu i otvorio raspravu. 
-Pred vijeća: pojašnjava da je sukladno Izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu potrebno 
izmijeniti i dopuniti Plan nabave za 2015. godinu i zato ide ovakav prijedlog. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zaključak o davanju suglasnosti na III. izmijene i dopune 
Plana nabave Općine Andrijaševci za 2015. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova  
 

Slijedom glasovanja, usvojen je  Zaključak o davanju suglasnosti na III. izmijene i dopune Plana 
nabave Općine Andrijaševci za 2015. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.6. 
-Pred. vijeća je pročitao 6. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se na temelju 
pisanog ugovora povjeriti obavljanje poslova komunalne djelatnosti  održavanja javne rasvjete na 
području općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
-Načelnik: pojašnjava da je Ugovor o održavanju javne rasvjete na području Općine Andrijaševci s 
dosadašnjim izvršiteljem istekao. Zatražene su tri ponude firmi koje se bave takvom djelatnošću, no 
pristigla je samo jedna i to od dosadašnje koja je održavala javnu rasvjetu u našoj Općini (Bošković 
d.o.o.). Smatra kako je navedena firma i do sada uspješno izvršavala poslove koji su našoj općini 



potrebni glede održavanja javne rasvjete, tako da predlaže da prihvatimo ponudu koju nam je firma 
Bošković d.o.o. dostavila. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se na temelju 
pisanog ugovora povjeriti obavljanje poslova komunalne djelatnosti  održavanja javne rasvjete na 
području općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se na temelju pisanog 
ugovora povjeriti obavljanje poslova komunalne djelatnosti  održavanja javne rasvjete na 
području općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč.7. 

-Pred. vijeća je pročitao 7. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu i otvorio raspravu. 

 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu kao u 
prijedlogu. 
 

toč. 8. 
-Pred. vijeća je pročitao 8. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 215. godinu i otvorio raspravu. 
-Blažinkov: predložene izmjene i dopune ovog Programa kao i narednih iz večerašnjeg dnevnog reda o 
kojima će se raspravljati odnose na izmjene i dopune sukladno dosadašnjim izmjenama i dopunama 
Proračuna u ovoj godini. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.9. 
-Pred. vijeća je pročitao 9. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2015. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2015. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2015. godini kao u prijedlogu. 
 

toč.10. 
-Pred. vijeća je pročitao 10. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2015. godini i otvorio raspravu. 
 
-Mujan: podsjeća da je sukladno u III. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Andrijaševci za 
2015. godinu o kojima se prethodno raspravljalo pod točkom 2. večerašnje sjednice došlo do 
predloženih izmjena na pojedinim stavkama tako da se i u ovom Prijedlogu Izmjena i dopuna 



Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2015. 
godini u tablici mijenja slijedeće: 

- pod red. brojem 2. R 136 Sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta (grad Otok) iznos se 
umanjuje za 10.000,00 kuna i novi glasi 20.000,00 kuna. 

-ukupan iznos u navedenoj tablici mijenja se sa 234.000,00 na novi iznos od 224.000,00 kuna. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2015. godini s predloženim izmjenama 
i dopunama dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2015. godini s predloženim 
izmjenama i dopunama. 
 

toč.11. 
-Pred. vijeća je pročitao 11. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 
kulturi za 2015. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 
2015. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi 
za 2015. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.12. 
 
-Pred. vijeća je pročitao 12. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 
športu za 2015. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća: Prijedlog Izmjena i dopuna javnih potreba u športu za 2015. 
godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu 
za 2015. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.13. 
-Pred. vijeća je pročitao 13. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa u 2015. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa u 2015. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa u 2015. godini kao u prijedlogu. 
 

toč.14. 
-Pred. vijeća je pročitao 14. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja 
nerazvrstanih cesta u 2015. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja nerazvrstanih 
cesta u 2015. godini i dao na usvajanje. 
 
 



- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja nerazvrstanih 
cesta u 2015. godini kao u prijedlogu. 
 

toč.15. 
Pred. vijeća je pročitao 14. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu. 
 
-Pred. vijeća: predlaže da se u Odluci o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za 
novorođeno dijete u članku 3. stavak 1. mijenja i glasi: „ Visina jednokratne novčane pomoći 
roditeljima/skrbnicima za novorođeno dijete iznosi 2.000,00 kuna. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća ovaj prijedlog dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog da se u Odluci o ostvarivanju prava na jednokratnu 
novčanu pomoć za novorođeno dijete u članku 3. stavak 1. mijenja i glasi: „ Visina jednokratne 
novčane pomoći roditeljima/skrbnicima za novorođeno dijete iznosi 2.000,00 kuna. 
Ostale stavke u navedenoj Odluci ostaju nepromijenjene. 
 
-Načelnik: kao i svaki put na kraju sjednice Općinskog vijeća načelnik je upoznao vijećnike s 
aktivnostima koje se odvijaju u Općini i s onima koje se planira provoditi tijekom narednog vremena. 
Slijedom toga iznio je slijedeće: 
- ožbukana je zidana ograda na igralištu NK Frankopan, 
- početak ulice N. Tesla u Andrijaševcima s jedne i druge strane (do raskršća s ul. M. Gupca) zacijeviti 
će se betonskim cijevima. 
- u ul. T. Ujevića izvest će se sanacija oborinskih voda iskopom i zacjevljenjem kanala betonskim 
cijevima,  
- na biciklističkoj stazi planira se staviti prvi sloj asfalta a moguće da će se izraditi i drugi, sve ovisno 
o vremenu 
- završen je katastar poljskih putova 
- nogostupi u ulicama koji su pokidani obnavljaju se dinamikom kako je to moguće, 
- sadnice na javnim površinama sade se na mjestima gdje nedostaju, 
- uređenje obale Bosuta završeno je s Andrijaševačke strane od mosta do groblja a s Rokovačke od 
župnikove kuće do Ribarske ulice, 
- za poslovni prostor Zadruge u Andrijaševcima raspisat će se ponovo natječaj za zakup budući da se 
na dosadašnja 2 natječaja nije nitko javio i sada će se sukladno zakonskim odredbama cijena zakupa 
ponovo umanjiti za 15 %, 
- glede uporabe kontejnera (na tržnici u Rokovcima i u Zadruzi u Andrijaševcima) činjenica je da se u 
iste baca sve i svašta i da Općinu pražnjenje tih kontejnera puno više košta nego obično jer se mora 
razvrstati otpad a u istima ima svega i svačega, tako da se planira ugradnja kamera. 
-Škegro: predlaže da se u općinskom glasilu „Most“ isto tako apelira na svijest mještana kako koristiti 
kontejnera za razvrstavanje otpada. 
-Načelnik: slaže se sa prijedlogom Škegre i upoznaje vijećnike s mogućnošću da  „Rokovačka zidina“ 
bude sanirana od strane fondova iz Europske unije. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća zaključio večerašnju sjednicu. 
 
 
 
 
Završeno u 20.30 sati 
 
 
 
               Zapisnik vodio                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
             Zlatko Blažinkov                                                              Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                        
 


