
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/17-02/01 
URBROJ: 2188/02-03-17-4 
Rokovci, 23. veljače 2017. godine 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 
Sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 23. veljače 2017. 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, 
Miroslav Bićanić, Stjepan Dekanić i Tomislav Zetaković (8)   
Odsutni su: Mario Keser, Leo Jurić, Nikola Batarilo, Ivan Mujan i Tomislav Škegro (5) 
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 8 vijećnika) i predložio slijedeći:  
 
 

D N E V N I    R E D 
 
 

1. Razmatranje Zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća održane dana 27. prosinca 2016. 
 godine,  

2. Razmatranje Odluke o osnivanju prava služnosti 
3. Razmatranje Izvješća o radu tvrtke Strunje-trade d.o.o., Privlaka za 2016. godinu 
4. Prijedlog Odluke o  izmjeni  i  dopuni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za 

civilnu zaštitu u Općini Andrijaševci 
5. Prijedlog Odluke davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju 

zgrade športsko-rekreativne namjene NK „Frankopan“ 
6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci (k.č.br. 465 k.o. 

Rokovci) 
7. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina (k.č.br. 465 k.o. Rokovci) 
8. Prijedlog Javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Andrijaševci (k.č.br. 465 

k.o. Rokovci) 
9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci (k.č.br. 1049/29 k.o. 

Rokovci) 
10. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina (k.č.br. 1049/29 k.o. 

Rokovci) 
11. Prijedlog Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci (k.č.br. 

1049/29 k.o. Rokovci) 
12. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete 
13. Razno. 

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

- Glasovanje: ZA 8 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 (30) 
sjednice Općinskog vijeća. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

toč. 2. 
- Pred. vijeća je pročitao 2. točku dnev. reda: Razmatranje Odluke o osnivanju prava služnosti i 
otvorio raspravu. 
-Načelnik: u kratkim crtama je pojasnio ovu točku dnevnog reda. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Odluku o osnivanju prava služnosti dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o osnivanju prava služnosti.  
 

toč.3. 
-Pred. vijeća je pročitao 3. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o radu tvrtke Strunje-trade d.o.o., 
Privlaka za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
-Načelnik: očekivano je traženje povećanja cijene odvoza komunalnog otpada od strane koncesionara 
s obrazloženjem da je odlagalište u Vukovaru povećalo cijenu odlaganja komunalnog otpada. Potrudili 
smo se provjeriti njihov navod i saznanja smo da koncesionar samo jedan mali dio otpada odlaže na 
tom odlagalištu tako da na njihovo poslovanje to povećanje cijena ne utječe posebno. Glede 
navedenog smatra da zahtjev koncesionara nije opravdan sve dok ne dođe do opravdanih troškova 
poslovanja istog.   
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Razmatranje Izvješća o radu tvrtke Strunje-trade d.o.o., 
Privlaka za 2016. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je ZAKLJUČAK kojim se prihvaća izvješće o radu koncesionara 
Strunje-trade d.o.o., Privlaka za 2016. godinu.  
  

toč.4. 
-Pred. vijeća pročitao je 4. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o  izmjeni  i  dopuni Odluke o 
određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Andrijaševci i otvorio raspravu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća  Odluku o  izmjeni  i  dopuni Odluke o određivanju pravnih 
osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o  izmjeni  i  dopuni Odluke o određivanju pravnih 
osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Andrijaševci kao u prijedlogu. 

 
toč. 5.  

-Pred. vijeća pročitao je 5. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke davanju suglasnosti za provedbu ulaganja 
u rekonstrukciju i dogradnju zgrade športsko-rekreativne namjene NK „Frankopan“ 
i otvorio raspravu. 



-Načelnik: naglasio je da je ovo redovita procedura koja prethodi raspisivanju natječaja.  
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Odluku davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u 
rekonstrukciju i dogradnju zgrade športsko-rekreativne namjene NK „Frankopan“dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u 
rekonstrukciju i dogradnju zgrade športsko-rekreativne namjene NK „Frankopan“kao u 
prijedlogu. 
 

toč. 6. 
-Pred. vijeća pročitao je 6. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine 
Andrijaševci (k.č.br. 465 k.o. Rokovci) i otvorio raspravu. 
 
-Načelnik: temeljen nove procjene ovlaštenog procjenitelja koja sada iznosi 36.217,28 kuna, prodaje 
se nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci i to k.č.br. 465 kuća, dvije pomoćne zgrade i dvorište u 
k.o. Rokovci.  
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine 
Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci, 
kao u prijedlogu. 
 

toč. 7. 
-Pred. vijeća pročitao je 7. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju 
nekretnina (k.č.br. 465 k.o. Rokovci) i otvorio raspravu. 
-Pred. vijeća predložio je slijedeće kandidate: 
 1. Martinu Markotu, dipl.iur. za predsjednicu  
 2. Ljiljanu Vendl, za člana 
 3. Tomislava Zetakovića, za člana 
 
Daljnjih prijedloga nije bilo, te je Pred. vijeća prijedlog o imenovanju Povjerenstva za prodaju 
nekretnina (k.č.br. 465 k.o. Rokovci) dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina 
(k.č.br. 465 k.o. Rokovci) s predloženim kandidatima. 
 

toč. 8. 
-Pred. vijeća pročitao je 8. toč. dnev. reda: Prijedlog Javnog natječaja za prodaju nekretnine u 
vlasništvu Općine Andrijaševci (k.č.br. 465 k.o. Rokovci) i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine 
Andrijaševci dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine 
Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč. 9. 
-Pred. vijeća pročitao je 9. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine 
Andrijaševci (k.č.br. 1049/29 k.o. Rokovci) i otvorio raspravu. 
 



Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci dao 
na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluks o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci 
kao u prijedlogu. 
 

toč. 10. 
-Pred. vijeća pročitao je 10. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju 
nekretnina (k.č.br. 1049/29 k.o. Rokovci) i otvorio raspravu. 
-Pred. vijeća predložio je slijedeće kandidate: 
 1. Martinu Markotu, dipl.iur. za predsjednicu  
 2. Ljiljanu Vendl, za člana 
 3. Tomislava Zetakovića, za člana 
 
Daljnjih prijedloga nije bilo, te je Pred. vijeća prijedlog o imenovanju Povjerenstva za prodaju 
nekretnina (k.č.br. 1049/29 k.o. Rokovci) dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina 
(k.č.br. 1049/29 k.o. Rokovci) s predloženim kandidatima. 

 
 

toč. 11. 
-Pred. vijeća pročitao je 11. toč. dnev. reda: Prijedlog Javnog natječaja za prodaju nekretnina u 
vlasništvu Općine Andrijaševci (k.č.br. 1049/29 k.o. Rokovci) i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 
Andrijaševci dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 
Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč. 12. 
-Pred. vijeća pročitao je 12. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu 
novčanu pomoć za novorođeno dijete i otvorio raspravu. 
 
-Načelnik: do sada statistike pokazuju dobre rezultate glede rađanja djece u Općini Andrijaševci, a u 
usporedbi sa drugim općinama u našem okruženju smo u znatnoj prednosti i glede toga je i prijedlog 
ove Odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu  novčanu pomoć za novorođeno dijete. 
Glede navedenog prijedlog Odluke glasi:  
Visina jednokratne novčane pomoći roditeljima za novorođeno dijete iznosi: 
 za prvo i drugo dijete 2.000,00 kuna, 
 za treće dijete 4.000,00 kuna, 
 za četvrto dijete 8.000,00 kuna, 
 za peto i svako slijedeće rođeno dijete 16.000,00 kuna. 

Primjena Odluke će biti od 1.siječnja 2018. godine. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog  Odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu 
novčanu pomoć za novorođeno dijete dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć 
za novorođeno dijete kao u prijedlogu. 
 



toč. 13. 
-Pred. vijeća pročitao je 13. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu. 
 
-Načelnik:  nekoliko obavijesti 
-ovrha za plaćanje komunalne naknade se primjenjuje iako se sa mnogima koji su tražili odgodu 
razgovaralo i udovoljilo se njihovim zahtjevima, 
-što se tiče zemlje na koju je nezakonito ušao u posjed Smolković, predmet je proslijeđen Državnom 
odvjetništvu,  
-za kuću bake Radetić predlaže da se izgradi jedan čvrsti manji objekt za koji već kod nje postoje neki 
temelji kako bi imala koliko toliko normalnije uvjete za život, 
- građevinski otpad koji je bio deponiran na „Blacima“ je gotovo sav samljeven (procjena je da ga ima 
oko 3.000 m3) i bit će posipani poljski putovi, 
- u izradi je Program potpore poljoprivrednoj proizvodnji i u suradnji s županijom trebao bi biti 
potpora našim poljoprivrednicima posebice onima koji se bave navodnjavanjem i povrtlarskom 
kulturom, 
- radovi na javnim površinama u selu se nastavljaju. Radit će se druga strana Rokovaca (općinska 
strana), a nakon toga nastavlja se s radovima u Andrijaševcima (strana uz crkvu),  
- kad sve bude završeno u sklopu otvorenja navedenih radova planira se izložba oldtimera 6.5.2017. 
godine (automobili i motocikli),  
- kao što je bilo ranije dogovarano na sjednicama vijeća, povećane su plaće u Komunalnom društvu 
Rokovci-Andrijaševci d.o.o., 
- škola: parcelacija zemljišta oko škole i školskih igrališta trebala bi se provesti na način da Općina 
zadrži u svom vlasništvu sve ono što bi u budućnosti moglo koristiti za općinske potrebe. 
Glede razmišljanja načelnika nakon rasprave usvojen je jednoglasno sljedeći Zaključak. 
Zaključak: Postupak parcelacije zemljišta na kojem se nalazi objekt Osnovne škole I. B. 
Mažuranić Rokovci-Andrijaševci u Andrijaševcima, školsko igralište i pripadajući prostor oko 
škole provesti će se sukladno zakonskim i podzakonskim propisima na način da Osnovnoj školi 
I. B. Mažuranić Rokovci-Andrijaševci u Andrijaševcima pripadne površina zemljišta nužna za 
njezino osnovno djelovanje, a koja je sukladna zakonskim propisima, a da Općini Andrijaševci 
pripadne preostali dio zemljišta. 
 
 
Daljnje rasprave i prijedloga nije bilo, te je Pred. vijeća zaključio večerašnju sjednicu Općinskog 
vijeća. 
 
 
 
Završeno u 20,10 sati 
 
 
 
               Zapisnik vodio                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
             Zlatko Blažinkov                                                              Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                        
 


