
 
 
 
 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
      Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/16-02/06 
URBROJ: 2188/02-03-16-5 
Rokovci, 20. rujna 2016. godine 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 
Sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 20. rujna 2016. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 20.oo sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Ljiljana Vendl, Josip Vincetić, Marko Božić, Tomislav 
Škegro, Tomislav Zetaković, Miroslav Bićanić, Stjepan Dekanić i  Ivan Mujan (9)   
Odsutni su: Mario Keser, Leo Jurić,  Marko Brkić, Nikola Batarilo 
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić dipl.ing.šum. i Ante Rajković 
Pročelnica: Martina Markota, dipl.iur. 
Jedinstveni upravni odjel: Zlatko Blažinkov 
Predsjednica savjeta mladih: Matea Šebalj 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća) 
pozdravio  je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 9 vijećnika) i predložio slijedeći:  
 
 

D N E V N I   R E D 
 
 

1. Razmatranje Zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća održane dana 23. kolovoza 2016. 
 godine 
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2016. godinu 
3. Razmatranje III. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu 
4.  Prijedlog Odluke o davanju koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih 

poslova na području Općine Andrijaševci 
5. Prijedlog Odluke o produženju trajanja postojećeg Ugovora o koncesiji za obavljanje 

komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada 
6.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti 
7. Izvješće o polugodišnjem radu Općinskog načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje 

siječanj-lipanj 2016. godine 
8. Program rada Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2017. godinu 
9. Razno 

 
Drugih prijedloga nije bilo, te je Pred. vijeća predloženi Dnevni red dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red 
 

toč.1. 
 

- Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda i otvorio raspravu glede Zapisnika sa prethodne (25) 
sjednice Općinskog vijeća. 
 
 



Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
- Glasovanje. ZA 9 glasova 

 
Slijedom glasovanja, Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

toč.2. 
 

-Pred. vijeća je pročitao 2. toč. dnev. reda: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Općine Andrijaševci za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
 
-Načelnik: razvidno je da je izvršenje Proračuna za dosadašnje razdoblje puno veće u odnosu na isto 
razdoblje od prošle godine. Isto tako vidljivo je da je prihod u Proračunu dobro i realno planiran glede 
dosadašnjeg ostvarenja. Budući da je rebalans nedavno usvojen o svemu je znači već ranije 
raspravljano. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća  Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Općine Andrijaševci za 2016. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2016. godinu kao u prijedlogu.   

 

toč.3. 

 
-Pred. vijeća pročitao je 3. toč. dnev. reda: Razmatranje III. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
 
-Pročelnica: slijedom nedavno usvojenog rebalansa Proračuna potrebno je  izmijeniti i dopuniti Plan 
nabave, te se kao takav i predlaže. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zaključak o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune 
Plana nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 

Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Plana 
nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu.   
 

toč. 4.  
 

-Pred. vijeća pročitao je 4. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o davanju koncesije za komunalnu 
djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
-Načelnik: Problematika oko ove teme već je od ranije poznata svima. Nakon 2. raspisanog natječaja  
 o davanju koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine 
Andrijaševci javila se ista firma EKO-DIM iz Vinkovaca s tim da je ovaj put ponudila nešto manju 
cijenu za obavljanje usluga nego prvi put. Budući da nema drugih ponuditelja, a ovo je već 2. natječaj, 
načelnik predlaže da se ova ponuda prihvati. U međuvremenu je načelnik razgovarao sa vlasnikom 
firme i u tijeku su dogovori oko mogućnosti čišćenja dimnjaka dva puta godišnje za istu cijenu koja je 
navedena u ponudi. Vjeruje da će do nekog kompromisa doći tako da bi cijena za domaćinstva bila 
koliko toliko prihvatljiva. 
-Pred. vijeća: pročitao je mišljenje Savjeta potrošača Općine Andrijaševci koji nisu prihvatili 
ponuđenu cijenu smatrajući ju visokom i da kao takva predstavlja još jedan financijski teret za 
mještane Općine Andrijaševci. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o davanju koncesije za komunalnu 
djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluke o davanju koncesije za komunalnu djelatnost 
obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci kao u prijedlogu.   
 



toč. 5. 
 

-Pred. vijeća pročitao je 5. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o produženju trajanja postojećeg Ugovora 
o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada i 
otvorio raspravu. 
-Načelnik: poznato je kako je prošli natječaj za dodjelu koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti 
skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada prošao, odnosno da je poništen i raspisan je novi. 
Postupak je još u tijeku tako da do okončanja treba produžiti trajanje postojećeg Ugovora o koncesiji 
kako bi se sakupljanje i odvoz komunalnog otpada normalno obavljalo. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o produženju trajanja postojećeg Ugovora 
o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada 
dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o produženju trajanja postojećeg Ugovora o koncesiji 
za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada kao u 
prijedlogu. 
 

toč. 6. 
 

-Pred. vijeća pročitao je 6. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i otvorio raspravu. 
 
-Načelnik: obzirom da 28.9.2016. godine ističe dopušteno prekoračenje po poslovnom računu Općine 
Andrijaševci kod PBZ, predlaže da se isto produži. Iako općina nije do sada iskoristila takvu 
mogućnost, a budući da očekujemo raspisivanje natječaja za projekte koje smo predali moguće je 
očekivati da ćemo trebati sredstava za realizaciju istih te je stoga predložena ova Odluka. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti kao u prijedlogu. 
 

toč.7. 
 
-Pred. vijeća pročitao je 7. toč. dnev. reda: Izvješće o polugodišnjem radu Općinskog načelnika 
Općine Andrijaševci za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine i dao riječ načelniku. 
 
-Načelnik: Izvješće o polugodišnjem radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2016. 
godine svi su vijećnici dobili u radnom materijalu te stoga načelnik predlaže da pojasni samo one 
detalje iz istog o kojima treba detaljnije pojasniti neke pojedinosti. 
Slijedom navedenog načelnik je podrobnije pojasnio pojedinosti oko čišćenja i izmuljenja kanala u ul. 
Pl. Jadran kao i oko uređenja i čišćenja kanala u Andrijaševcima koji prolazi preko ulica M. Marulića, 
A. Mihanovića, I. Gundulića a koji u doba prekomjernih oborina nije u stanju dovoljne odvodnje istih. 
Radove izvodi Vodoprivreda Vinkovci, a Općina Andrijaševci za te poslove ne mora izdvajati nikakva 
financijska sredstva. 
S VVK dogovoreno je obnavljanje pet tisuća priključaka što je isto tako značajno napomenuti. 
Očekuje se da će u skoro vrijeme biti raspisani natječaji za projekte izgradnje objekata na NK 
Frankopan, izgradnji nerazvrstanih cesta u ulicama S. Radića i Pavinoj u Rokovcima kao i za ulicu N. 
Tesle u Andrijaševcima. 
-Božić: pita što je sa izgradnjom ograde oko crkve u Andrijaševcima. 
-Načelnik: pojašnjava kako je za izgradnju potrebno nabaviti ciglu koja je malo specifična (dva puta 
treba biti pečena), teško ju je nabaviti, a do tada se ne mogu izvoditi ni radovi na  kovanoj ogradi. 
Vjeruje da će i taj problem biti u skoro vrijeme riješen. 
-Škegro: iz Izviješća načelnika vidljivo je da se aktivnosti glede izgradnje u Općini Andrijaševci 
svakodnevno povećavaju što je za svaku pohvalu a sve je isto tako uočeno i u Rokovcima-
Andrijaševcima. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o polugodišnjem radu Općinskog načelnika 
Općine Andrijaševci za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine dao na usvajanje. 



- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o polugodišnjem radu Općinskog načelnika Općine 
Andrijaševci za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine. 
 

toč.8. 
 
-Pred. vijeća pročitao je 8. toč. dnev. reda: Program rada Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2017. 
godinu i dao riječ predsjednici. 
 
-Matea Šebalj: u materijalima za sjednicu predložen je Program rada savjeta mladih za 2017. godinu. 
Isti je namijenjen mladima od 15-30 godina i prilagođen je toj dobnoj strukturi. Glede financijskog 
plana predsjednica je istaknula da se racionalno planira trošenje sredstava, a ujedno se zahvaljuje 
vijećnicima i načelniku da svekolikoj potpori tijekom dosadašnjeg rada. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Program rada Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2017. 
godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Program rada Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2017. 
godinu. 
 

toč.9. 
 
Pred. vijeća pročitao je 9. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu. 
 
-Načelnik: upoznao je vijećnike s informacijom koju su vjerojatno već svi čuli, a to je da su za sada 
nepoznati počinitelji pokrali Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o.. Odneseno je strojeva i 
alata u vrijednosti oko 36.000,00 kuna. Odmah je obaviještena policija i istraga je u tijeku. 
-Škegro: poziva sve nazočne na okupljanje povodom manifestacije „Pjesmom protiv nasilja“ u spomen 
na pokojnog Josipa Klasnića. Ista će se održati 30.9., 1. i 2. 10.2016. godine. Budući da će gost večeri 
1.10. biti poznati estradni zabavljač Vuco, očekuje se veći broj posjetitelja. Udruga Academus koja je 
inače organizator okupljanja, pripremila se za te dane, a vjeruju da će i ove godine kao i proteklih 
imati odjeka i značaja za ovakvu vrstu organiziranog skupa. 
 
 
Završeno u 21,30 sati 
 
 
 
               Zapisnik vodio                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
             Zlatko Blažinkov                                                              Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                        
 


