
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/17-02/02 
URBROJ: 2188/02-03-17-5 
Rokovci, 27. ožujka 2017. godine 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 
Sa 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 27. ožujka 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, Tomislav Zetaković, Tomislav Škegro i Ivan Mujan (10)   
Odsutni su: Mario Keser, Leo Jurić i Nikola Batarilo (3) 
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić dipl.ing.šum. i Ante Rajković 
Pročelnica: Martina Markota, dipl.iur. 
Jedinstveni upravni odjel: Zlatko Blažinkov,  
Direktor Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. Martin Majer 
Predsjednica Savjeta mladih Općine Andrijaševci Matea Šebalj 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća) 
pozdravio  je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 10 vijećnika) i predložio dopunu dnevnog reda koji 
glasi: 
 

D N E V N I    R E D 
 
 

1. Razmatranje Zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća održane dana 23.veljače 2017. 
 godine,  

2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2016. godinu 
3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu, 
4. Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za  

 razdoblje srpanj- prosinac 2016. godine,  
5. Zaključak o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u 

rekonstrukciju i dogradnju zgrade športsko-rekreativne namjene NK „Frankopan“i prijedlog 
Odluke davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju zgrade 
športsko-rekreativne namjene NK „Frankopan, 

6. Razmatranje I. izmjena i dopuna Plana nabave za Općinu Andrijaševci za 2017. godinu,  
7. Prijedlog Odluke o najpovoljnijem ponuditelju za kupoprodaju nekretnine ( k.č.br. 465 k.o. 

Rokovci), 
8. Prijedlog Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine 

Andrijaševci (k.č.br. 1049/29 k.o. Rokovci), 
9. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području općine Andrijaševci za razdoblje 

2017.-2019. godine, 
10. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijava, 
11. Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Andrijaševci za 

razdoblje od 2017. do 2021. godine, 
12. Razmatranje Godišnjeg izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2016. godini, 
13. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara u Općini Andrijaševci za 2016.   

godinu, 



14. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2016. 
godinu, 

15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom za Općinu Andrijaševci u 2016. godini, 

16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2016. godini, 

17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u  
2016. godini, 

18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu, 
19. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2016. godinu, 
20. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2016.  

godini, 
21. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu 
22. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2016. godinu, 
23. Odluka o povjeravanju upravljanja grobljima na području Općine Andrijaševci i davanju javnih 

ovlasti, 
24. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim grobljima, 
25. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina Općine Andrijaševci i fizičke osobe 
26. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja turizma Općine Andrijaševci 

od 2017. do 2022. godine, 
27. Prijedlog Odluke o usklađivanju Plana zaštite od požara Općine Andrijaševci, 
28. Razmatranje II. izmjena i dopuna Plana nabave za Općinu Andrijaševci za 2017. godinu, 
29. Prijedlog Odluke o imenovanju koordinatora športskih udruga Općine Andrijaševci, 
30. Razmatranje Odluke o usvajanju Godišnjeg Financijskog izvještaja Komunalnog društva 

Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2016. godinu i Odluke o raspodjeli dobiti Društva, 
31. Razmatranje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci 

d.o.o. za 2016. godinu, 
32. Razno. 

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

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red 
 

toč.1. 
- Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda: Razmatranje Zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 23. veljače 2017. godine  i otvorio raspravu glede Zapisnika sa prethodne (31) sjednice 
Općinskog vijeća. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

toč. 2. 
- Pred. vijeća je pročitao 2. točku dnev. reda: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Općine Andrijaševci za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
-Načelnik: u kratkim crtama je obrazložio izvršenje Proračuna za 2016. godinu što je vijećnicima 
manje više sve već poznato. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Općine Andrijaševci za 2016. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 
2016. godinu kao u Prijedlogu. 



 
toč.3. 

-Pred. vijeća je pročitao 3. toč. dnev. reda: Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
-Načelnik: Izmjene su rađene zbog toga što su odobrena sredstva od ministarstva za radove koji su u 
tijeku te novi program potpore u poljoprivredi za kojeg će općina dobiti sredstva iz županije, a 
doprinosi od Hrvatskih šuma ove godine veći su od planiranih.  
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2017. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su I. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. 
godinu kao u prijedlogu. 

 

toč.4. 
-Pred. vijeća pročitao je 4. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu općinskog 
načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje srpanj- prosinac 2016. godine i otvorio raspravu. 
-Načelnik: pojasnio je pojedine detalje iz Izvješća s napomenom da je spreman pojasniti sve što 
nekoga od nazočnih interesira. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine 
Andrijaševci za razdoblje srpanj- prosinac 2016. godine  dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine 
Andrijaševci za razdoblje srpanj- prosinac 2016. godine. 

 
toč. 5.  

-Pred. vijeća pročitao je 5. toč. dnev. reda: Zaključak o stavljanju izvan snage Odluke o davanju 
suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju zgrade športsko-rekreativne namjene 
NK „Frankopan“i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i 
dogradnju zgrade športsko-rekreativne namjene NK „Frankopan, i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zaključak o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti 
za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju zgrade športsko-rekreativne namjene NK 
„Frankopan“ i  Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju 
zgrade športsko-rekreativne namjene NK „Frankopan, dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o stavljanju izvan snage Odluke o davanju 
suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju zgrade športsko-rekreativne 
namjene NK „Frankopan“ 
kao i Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju zgrade 
športsko-rekreativne namjene NK „Frankopan. 
 
 

toč. 6. 
-Pred. vijeća pročitao je 6. toč. dnev. reda: Razmatranje I. izmjena i dopuna Plana nabave za Općinu 
Andrijaševci za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
 
-Pročelnica: pojasnila je predložene Izmjene i dopune Plana nabave za Općinu Andrijaševci za 2017. 
godinu  
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća  I. izmjene i dopune Plana nabave za Općinu Andrijaševci 
za 2017. godinu dao na usvajanje. 



 
- Glasovanje: ZA 10 glasova 

 
Slijedom glasovanja, usvojene su  I. izmjene i dopune Plana nabave za Općinu Andrijaševci za 
2017. godinu. 
 

toč. 7. 
-Pred. vijeća pročitao je 7. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o najpovoljnijem ponuditelju za 
kupoprodaju nekretnine ( k.č.br. 465 k.o. Rokovci), i otvorio raspravu. 
-Načelnik: pojasnio je da je jedini ponuditelj za navedene nekretnine Andrea Pfaff iz Rokovaca , Plavi 
Jadran 15. 
 
Daljnje rasprave  nije bilo, te je Pred. vijeća Odluku o najpovoljnijem ponuditelju za kupoprodaju 
nekretnine ( k.č.br. 465 k.o. Rokovci) dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za kupoprodaju 
nekretnine (k.č.br. 465 k.o. Rokovci) kao u prijedlogu. 
 

toč. 8. 
-Pred. vijeća pročitao je 8. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o poništenju 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 Prijedlog Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci (k.č.br. 1049/29 k.o. Rokovci) dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina u 
vlasništvu Općine Andrijaševci (k.č.br. 1049/29 k.o. Rokovci) kao u prijedlogu. 
 

toč. 9. 
-Pred. vijeća pročitao je 9. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području 
općine Andrijaševci za razdoblje 2017.-2019. godine i otvorio raspravu. 
-Načelnik: obrazložio je kako je Program potpore u poljoprivredi od ove godine novina, a sredstva u tu 
svrhu osigurat će županija. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa potpore u poljoprivredi na području 
općine Andrijaševci za razdoblje 2017.-2019. godine dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Program potpora u poljoprivredi na području općine 
Andrijaševci za razdoblje 2017.-2019. godine kao u prijedlogu. 
 

toč. 10. 
-Pred. vijeća pročitao je 10. toč. dnev. reda: Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijava i 
otvorio raspravu. 
-Načelnik je predložio slijedeće kandidate:  
 1. Martinu Markotu, dipl.iur. za predsjednicu  
 2. Zlatka Kobaševića, za člana 
 3. Marka Brkića, za člana 
 
Daljnjih prijedloga nije bilo, te je Pred. vijeća Odluku o imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijava 
dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
 



Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijava kao u 
prijedlogu. 
 

toč. 11. 
-Pred. vijeća pročitao je 11. toč. dnev. reda: Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u 
vlasništvu općine Andrijaševci za razdoblje od 2017. do 2021. godine i otvorio raspravu. 
-Načelnik: pojasnio je kako je donošenje Odluke o strategiji upravljanja i raspolaganja imovinom u 
vlasništvu Općine Andrijaševci za razdoblje od 2017. do 2021. godine osnova za daljnju strategiju 
razvoja Općine Andrijaševci.  
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u 
vlasništvu općine Andrijaševci za razdoblje od 2017. do 2021. godine dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja 
imovinom u vlasništvu općine Andrijaševci za razdoblje od 2017. do 2021. godine kao u 
prijedlogu. 
 

toč. 12. 
-Pred. vijeća pročitao je 12. toč. dnev. reda: Razmatranje Godišnjeg izvješća o primjeni agrotehničkih 
mjera u 2016. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvješća o primjeni 
agrotehničkih mjera u 2016. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvješća o primjeni 
agrotehničkih mjera u 2016. godini. 
 
 

toč. 13. 
 -Pred. vijeća pročitao je 13. toč. dnev. reda:  Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara u Općini 
Andrijaševci za 2016.  godinu i otvorio raspravu 
 
Rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara u Općini 
Andrijaševci za 2016.  godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara u 
Općini Andrijaševci za 2016. godinu. 
 

toč. 14. 
 -Pred. vijeća pročitao je 14. toč. dnev. reda:  Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Općine Andrijaševci za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Općine Andrijaševci za 2016. godinu, dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Općine Andrijaševci za 2016. godinu. 
 

toč. 15. 
 -Pred. vijeća pročitao je 15. toč. dnev. reda:  Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje 
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2016. godini i otvorio 
raspravu. 



 
Rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje 
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2016. godini dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje 
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2016. godini. 
 

toč. 16. 
 -Pred. vijeća pročitao je 16. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini  i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća Zaključak o usvajanju Izvješća o  izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini , dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o usvajanju izvješća o  izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini. 
 
 

toč. 17. 
 -Pred. vijeća pročitao je 17. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2016. godini  i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2016. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini. 
 

toč. 18. 
 -Pred. vijeća pročitao je 18. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u kulturi za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u kulturi za 2016. godinu , dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u kulturi za 2016. godinu. 
 
 

toč. 19. 
 -Pred. vijeća pročitao je 19. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u športu za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u športu za 2016. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u športu za 2016. godinu. 
 



 
toč. 20. 

 -Pred. vijeća pročitao je 20. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
nerazvrstanih cesta u 2016. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
nerazvrstanih cesta u 2016. godini, dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja nerazvrstanih cesta u 2016. godini. 
 

toč. 21. 
 -Pred. vijeća pročitao je 21. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju 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 Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška 
sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu 
dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška 
sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu. 
 

toč. 22. 
 -Pred. vijeća pročitao je 22. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Općine 
Andrijaševci za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
-Predsjednica Savjeta mladih je uz pozdrav svim nazočnima obrazložila Izvješće o radu Savjeta 
mladih Općine Andrijaševci za 2016. godinu. Sve što je planirano u 2016. godini je i izvršeno. 
 
Daljnje rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 
2016. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je  Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2016. 
godinu. 
 

toč. 23. 
 -Pred. vijeća pročitao je 23. toč. dnev. reda: Odluka o povjeravanju upravljanja grobljima na području 
Općine Andrijaševci i davanju javnih ovlasti i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća Odluku o povjeravanju upravljanja grobljima na području Općine 
Andrijaševci i davanju javnih ovlasti dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o povjeravanju upravljanja grobljima na području 
Općine Andrijaševci i davanju javnih ovlasti. 
 

toč. 24. 
 -Pred. vijeća pročitao je 24. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
mjesnim grobljima i otvorio raspravu. 
-Pročelnica: pojasnila je navedeni Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim 
grobljima. 
Daljnje rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
mjesnim grobljima dao na usvajanje. 



 
- Glasovanje: ZA 10 glasova 

 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim grobljima 
kao u prijedlogu. 
 

toč. 25. 
 -Pred. vijeća pročitao je 25. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina Općine 
Andrijaševci i fizičke osobe i otvorio raspravu. 
-Načelnik: riješen je dogovor s obitelji Krznarić iz Andrijaševaca tako da je izvršena zamjena 
nekretnina kao što je u Odluci o zamjeni nekretnina Općine Andrijaševci i fizičke osobe navedeno. 
 
Daljnje rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina Općine 
Andrijaševci i fizičke osobe dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o zamjeni nekretnina Općine Andrijaševci i fizičke 
osobe kao u prijedlogu. 
 

toč. 26. 
 -Pred. vijeća pročitao je 26. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije 
razvoja turizma Općine Andrijaševci od 2017. do 2022. godine i otvorio raspravu. 
-Načelnik: Odluka je prvi korak za provedbu Strategije razvoja turizma Općine Andrijaševci od 2017. 
do 2022. godine. U našoj Općini ima potencijala za navedeno, posebice vezano za „Rokovačke 
zidine“, zračnu luku „Vrabac“, a sada i s novo izrađenom biciklističkom stazom.  
 
Daljnje rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije 
razvoja turizma Općine Andrijaševci od 2017. do 2022. godine dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojena je  Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja 
turizma Općine Andrijaševci od 2017. do 2022. godine kao u prijedlogu. 
.  

toč. 27. 
 -Pred. vijeća pročitao je 27. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o usklađivanju Plana zaštite od požara 
Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o usklađivanju Plana zaštite od požara Općine 
Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o usklađivanju Plana zaštite od požara Općine 
Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč. 28. 
 -Pred. vijeća pročitao je 28. toč. dnev. reda: Razmatranje II. izmjena i dopuna Plana nabave za Općinu 
Andrijaševci za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća II. izmjene i dopune Plana nabave za Općinu Andrijaševci za 
2017. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojene su II. izmjene i dopune Plana nabave za Općinu Andrijaševci za 
2017. godinu. 
 

 



 
toč. 29. 

 -Pred. vijeća pročitao je 29. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o imenovanju koordinatora športskih 
udruga Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
-Načelnik: podsjetio je nazočne da je dosada koordinator športskih udruga Općine Andrijaševci bio 
Ante Pažin koji je iz osobnih razloga odustao od funkcije voditelja te je na nedavno održanoj skupštini 
predložen za koordinatora športskih udruga Općine Andrijaševci Darko Duktaj. 
 
Daljnje rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o imenovanju koordinatora športskih 
udruga Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o imenovanju koordinatora športskih udruga Općine 
Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč. 30. 
 -Pred. vijeća pročitao je 30. toč. dnev. reda: Razmatranje Odluke o usvajanju Godišnjeg Financijskog 
izvještaja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2016. godinu i Odluke o raspodjeli 
dobiti Društva i otvorio raspravu. 
-Direktor Majer: u nekoliko rečenica obrazložio je Godišnje Financijsko izvještaja Komunalnog 
društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2016. godinu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća Zaključak na Odluku o utvrđivanju Financijskog izvještaja 
Komunalnog Društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2016. godinu, 
 kao i suglasnost na Odluku o raspodjeli dobiti Društva za 2016. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak na Odluku o utvrđivanju Financijskog izvještaja 
Komunalnog Društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2016. godinu, kao i suglasnost na Odluku o 
raspodjeli dobiti Društva za 2016. godinu. 
 

toč. 31. 
 -Pred. vijeća pročitao je 31. toč. dnev. reda: Razmatranje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu 
Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
-Direktor Majer: pojasnio je Izvješće o radu Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 
2016. godinu te se obratio nazočnima ukoliko imaju bilo kakvih upita u svezi Izvješća da je spreman 
detaljnije obrazložiti. 
-Načelnik: pohvalio je rad Komunalnog Društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. u protekloj godini. 
Sklopljeni su ugovori za stalni radni odnos za troje djelatnika, uz povećanje dosadašnje plaće. Na 
zadovoljstvo svih vidljivi su svi rezultati rada posebice na uređenju i održavanju javnih površina u 
Općini Andrijaševci.  
 
Daljnje rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Komunalnog 
društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2016. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Komunalnog društva 
Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2016. godinu. 
 

toč. 32. 
 -Pred. vijeća pročitao je 32. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu. 
-Načelnik: predviđa da ćemo održati još jednu sjednicu Općinskog vijeća do 10.4.2017. godine na 
kojoj će biti predloženi još neki akti koje bi Vijeće trebalo usvojiti,a dio sjednice bit će i svečanog 
karaktera. Još jednom je pohvalio rad svih vijećnika kroz cijelo mandatno razdoblje, zahvalio se svima 
na učinkovitosti, dobrom radu i nadasve korektnom odnosu. 
U nastavku je načelnik zatražio od vijećnika da donesu zajednički zaključak u svezi rješavanja 
stambenog pitanja bake Radetić iz Andrijaševaca. Podsjeća da ista živi  u prilično nehumanim 



uvjetima te da je istoj potrebno osigurati što žurnije normalne uvjete za život. U tu svrhu predlaže da 
se baki Radetić izgradi jedna stambena prostorija na njenim već postojećim temeljima u dvorištu 
čvrstim građevinskim materijalom kako bi se baki mogli osigurati normalni uvjeti za život. 
Kroz raspravu vijećnika utvrđeno je da su svi suglasni da se načelnikov prijedlog provede i donijeli su 
slijedeći  
Zaključak: baki Radetić treba pomoći tako da se stvore uvjeti za poboljšanje stambenog pitanja na 
način da se izgradi čvrsti stambeni objekt na temeljima u njenom dvorištu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća predloženi Zaključak dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak za rješavanje stambenog pitanja bake Radetić iz 
Andrijaševaca kao u prijedlogu. 
 
 
 
 
Završeno u 20,40 sati 
 
 
 
               Zapisnik vodio                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
             Zlatko Blažinkov                                                              Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                        
 


