
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/16-02/11 
URBROJ: 2188/02-03-16-3 
Rokovci, 27. prosinca 2016. godine 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 
Sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 27. prosinca 2016. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 19.oo sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Marko Brkić, Ljiljana Vendl, Josip Vincetić, Marko Božić, 
Ivan Mujan, Tomislav Škegro, Miroslav Bićanić, Stjepan Dekanić,(9)   
Odsutni su: Mario Keser, Leo Jurić, Nikola Batarilo i Tomislav Zetaković (4) 
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić dipl.ing.šum. i Ante Rajković 
Pročelnica: Martina Markota, dipl.iur. 
Jedinstveni upravni odjel: Zlatko Blažinkov,  
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 29. sjednice Općinskog vijeća održane dana 14. prosinca 2016. 
 godine,  

2. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2016. godinu,  
3. Razmatranje V. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu, 
4. Razmatranje Plana nabave Općine Andrijaševci za 2017. godinu, 
5. Prijedlog Odluke o subvencioniranju cijene vrtića, 
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2016. godinu, 
7. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini, 
8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2016. godini, 
9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2016. godini, 
10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini, 
11. Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu, 
12. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu, 
13. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2016. godinu, 
14. 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 (29) 
sjednice Općinskog vijeća. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

toč. 2. 
- Pred. vijeća je pročitao 2. točku dnev. reda: Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
-Načelnik: ukupan plan prihoda trebao bi biti oko 8.400.000,00 kuna. Proračun za 2016. godinu 
usklađen je sa stvarnim stanjem i potpuno je realan. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2016. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su  III. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2016. 
godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.3. 
-Pred. vijeća je pročitao 3. toč. dnev. reda: Razmatranje V. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
-Pred. vijeća: plan nabave usklađen je isto tako s predloženim rebalansom Proračuna za 2016. godinu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća V. 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  V. izmjene i dopune 
Plana nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu.  

toč.4. 
-Pred. vijeća pročitao je 4. toč. dnev. reda: Razmatranje Plana nabave Općine Andrijaševci za 2017. 
godinu i otvorio raspravu. 
-Pred. vijeća: plan nabave Općine Andrijaševci za 2017. godinu proizlazi iz Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2017. godinu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Plana nabave Općine Andrijaševci za 2017. godinu dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 

Slijedom glasovanja, usvojen je ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Plan nabave Općine 
Andrijaševci za 2017. godinu. 
 

toč. 5.  
-Pred. vijeća pročitao je 5. toč. dnev. reda Prijedlog Odluke o subvencioniranju cijene vrtića i otvorio 
raspravu. 
-Pred. vijeća: Odluka je u skladu s prošlogodišnjom i nema promjena. 
-Mujan: komentirao je ovu Odluku sa zapažanjima pojedinaca u mjestu i njihovim prijedlozima. 
-Načelnik: osvrnuo se na zapažanje Mujana uz mogućnost budućeg subvencioniranja i eventualnog 
otvaranja dječjeg vrtića i u Općini Andrijaševci. 
-Brkić: poznato mu je da je funkcioniranje dječjih vrtića zahtjevno i iziskuje velika izdvajanja tako da 
smatra da je za sada „Igraonica“ koja djeluje u našoj općini zadovoljavajuća i svrsishodna. 



Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o subvencioniranju cijene vrtića dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o subvencioniranju cijene vrtića kao u prijedlogu. 
 

toč. 6. 
-Pred. vijeća pročitao je 6. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2016. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2016. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč. 7. 
-Pred. vijeća pročitao je 7. toč. dnev. reda: Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2016. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2016. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2016. godini kao u prijedlogu. 
 

toč. 8. 
-Pred. vijeća pročitao je 8. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2016. godini i otvorio raspravu. 
 
-Zamjenik načelnika: osvrnuo se na neodgovorno ponašanje pojedinaca na odlaganje animalnog 
otpada. Sve je pripremljeno kako bi prikupljanje navedenog otpada bio učinkovito i olakšano svakom 
pojedincu, no neodgovorno odlaganje oko pripremljenih spremnika i bacanje svega i svačeka okolo 
otežava djelatnicima komunalnog društva otpremu i često moraju ulaziti u spremnike i odvajati otpad 
kako bi se omogućio odvoz. Isto tako napominje kako nije mala stavka u proračunu izdvojena za 
zbrinjavanje navedenog otpada. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2016. godini dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen su Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2016. godini kao u prijedlogu. 
 

toč. 9. 
-Pred. vijeća pročitao je 9. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja 
nerazvrstanih cesta u 2016. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja nerazvrstanih 
cesta u 2016. godini dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 



Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 
2016. godini kao u prijedlogu. 
 

toč. 10. 
-Pred. vijeća pročitao je 10. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa u 2016. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa u 2016. godini dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa u 2016. godini kao u prijedlogu. 
 

toč. 11. 
-Pred. vijeća pročitao je 11. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća dao Prijedlog izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč. 12. 
-Pred. vijeća pročitao je 12. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 
kulturi za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 
2016. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2016. 
godinu kao u prijedlogu 
 

toč. 13. 
-Pred. vijeća pročitao je 13. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 
športu za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 
2016. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2016. 
godinu kao u prijedlogu. 
 

toč. 14. 
-Pred. vijeća pročitao je 14. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu. 
 
-Načelnik: upoznao je vijećnike s prijedlogom Općine Rakalj iz Istre koji su družeći se s našim KUD-
om predložili potpisivanje povelje-sporazuma o suradnji s Općinom Andrijaševci. 
-Vendl: upoznala je mještane Rakalja kod kojih su odsjeli s KUD-om, i predlaže da prihvatimo 
suradnju jer su izrazito gostoljubivi domaćini. 
-Načelnik: zatražio je punu podršku vijećnika u provođenju održavanja reda koju sukladno aktima 
općine provodi komunalni redar, jer se dogodilo da pojedinci reagiraju na obavijesti i upozorenja koja 



im dostavlja komunalni redar bezobrazno i neljudski. Posebice se ističe u takvom ponašanju Velimir 
Čolak iz Rokovaca.  
-Potporu načelniku u traženom dali su svi vijećnici. 
 
-Načelnik: na kraju se zahvalio svim nazočnim na suradnji tijekom protekle godine s nadom da će i 
ubuduće ista biti još kvalitetnija a sve u cilju svekolikog razvoja Općine Andrijaševci. 
-Pred. vijeća: isto tako se zahvalio svima na suradnji tijekom protekle godine i pozvao nazočne na 
mali domjenak koji je uslijedio po završetku sjednice. 
-Škegro: zahvalio se svima na suradnji a posebice načelniku i zamjeniku na njihovom radu i 
učinkovitosti tijekom godine. 
 
Daljnje rasprave i prijedloga nije bilo, te je Pred. vijeća zaključio večerašnju sjednicu Općinskog 
vijeća. 
 
 
 
Završeno u 19,50 sati 
 
 
 
               Zapisnik vodio                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
             Zlatko Blažinkov                                                              Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                        
 


