
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/17-02/06 
URBROJ: 2188/02-03-17-6 
Rokovci, 12. srpnja 2017. godine 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 
Sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 12. srpnja 2017. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 20.oo sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Višnjica Sorčik, Marko Brkić, Darko Duktaj, Ljiljana Vendl, 
Goran Smolković, Josip Zetaković, Matea Šebalj, Josip Babić, Josip Rac, Josip Turi, Tomislav Škegro 
i Marko Luketić (13)   
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 Pred. vijeća) pozdravio  
je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 13 vijećnika) i predložio dopunu dnevnog reda koji glasi: 
 
 

D N E V N I    R E D 
 
 

1. Razmatranje Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća održane dana 5.lipnja 
2017. godine,  

2. Svečana prisega općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Andrijaševci, 
3. Izbor članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, 
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine 

Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Općinskog 
vijeća Općine Andrijaševci izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu,  

5. Prijedlog Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina, 
6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci,  
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odlduke o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za 

novorođeno dijete, 
8. Prijedlog Odluke o izmijeni i dopuni Odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu 

pomoć za novorođeno dijete, 
9. Prijedlog Odluke o raspuštanju Savjeta mladih Općine Andrijaševci, 
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju prava služnosti, 
11. Razno 

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

- Glasovanje: ZA 13 glasova 
 

Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red 
 
 
 



 
toč.1. 

 
- Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda: Razmatranje Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice 
Općinskog vijeća održane dana 5. lipnja 2017. godine i otvorio raspravu  
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 13 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je 
usvojen. 

toč. 2. 
 

- Pred. vijeća je pročitao 2. točku dnev. reda: Svečana prisega općinskog načelnika i zamjenika 
općinskog načelnika Općine Andrijaševci. 
-Pred. vijeća: pročitao je tekst prisege za načelnika nakon čega je isti odgovorio „prisežem“ kao i tekst 
prisege za zamjenika načelnika koji je isto tako nakon toga izgovorio „prisežem“. 
-Načelnik: obratio se nazočnim i zahvalio se svima na povjerenju s vjerom da će i u ovom mandatu 
biti učinkovit i složan rad svih kao i prethodnih godina a sve u cilju što bržeg i kvalitetnijeg napretka 
Općine Andrijaševci i njenih mještana. 
-Zamjenik načelnika: isto tako se zahvalio svima na ukazanom povjerenju i kratko rekao „načelnik je 
sve rekao“ 
 
Nakon ovoga uslijedile su čestitke nazočnih. 
 

toč.3. 
 

-Pred. vijeća je pročitao 3. toč. dnev. reda: Izbor članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu 
djelatnost i otvorio raspravu. 
-Pred. vijeća: predlaže u navedenu Komisiju slijedeće članove: 
 - Josipa Raca  za predsjednika, 
 - Martinu Markotu za člana, 
 - Gorana Smolkovića, za člana. 
  
Daljnjih prijedloga nije bilo te je Pred. vijeća  prijedlog za članove Komisije za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 13 glasova 
 

Slijedom glasovanja, izabrani su članovi Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
kao u prijedlogu.  

toč.4. 

 
-Pred. vijeća pročitao je 4. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
raspoređivanju sredstava proračuna Općine Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju 
političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Andrijaševci izabranih s liste grupe birača za 
2017. godinu i otvorio raspravu. 
-Načelnik: sukladno rezultatima proteklih lokalnih izbora za članove Općinskog vijeća bit će 
raspoređena sredstva u proračunu za godišnje financiranje političkih stranaka i članova Općinskog 
vijeća izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
raspoređivanju sredstava proračuna Općine Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju 
političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Andrijaševci izabranih s liste grupe birača za 
2017. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 13 glasova 
 



Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava 
proračuna Općine Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i 
članova Općinskog vijeća Općine Andrijaševci izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu kao 
u prijedlogu. 

toč. 5.  
 

-Pred. vijeća pročitao je 5. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju 
nekretnina i otvorio raspravu. 
-Načelnik: upoznao je vijećnike sa situacijom koja se dogodila s obitelji Nalbani, točnije s pravima i 
obvezama općine, te je slijedom navedenog Općina Andrijaševci naslijedila  nekretninu (kuću na 
Plećicama) i automobil iza pokojnika iz navedene obitelji. U nastavku je načelnik pojasnio daljnji tijek 
događanja odnosno postupak prodaje navedene kuće te slijedom toga proizilaze i Prijedlog o 
poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina kao i Odluka o prodaji. 
-Glede izlaganja načelnika u raspravu su se uključili Brkić i Luketić i podržali donošenje ovakvih 
odluka. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju 
nekretnina dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 13 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojena je Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina 
kao u prijedlogu. 
 

toč. 6. 
 

-Pred. vijeća pročitao je 6. toč. dnev. reda:  Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine 
Andrijaševci i otvorio raspravu. 
 
Kako je u prethodnoj točki dnevnog reda već raspravljano o ovoj temi daljnje rasprave nije bilo te je 
Pred. vijeća Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 13 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 izmjeni Odluke o ostvarivanju prava na 
jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete i otvorio raspravu. 
-Pročelnica: pojasnila je izmjene i dopune koje se predlažu u Odlukama pod točkom 7 i 8 dnevnog 
reda. 
 
Daljnje rasprave  nije bilo, te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava 
na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 13 glasova 
 

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

toč. 8. 
 

-Pred. vijeća pročitao je 8. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmijeni i dopuni Odluke o ostvarivanju 
prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete i otvorio raspravu. 
 
Budući da je pojašnjenje za donošenje ovakve Odluke prethodilo u prijašnjoj točki, daljnje rasprave 
nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu 
novčanu pomoć za novorođeno dijete dao na usvajanje. 
 



- Glasovanje: ZA 13 glasova 
 

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

toč. 9.  
 

-Pred. vijeća pročitao je 9. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o raspuštanju Savjeta mladih Općine 
Andrijaševci i otvorio raspravu. 
-Načelnik: s nekoliko rečenica pojasnio je donošenje ovakve Odluke. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o raspuštanju Savjeta mladih Općine 
Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 13 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o raspuštanju Savjeta mladih Općine Andrijaševci kao 
u prijedlogu. 
 

toč. 10. 
 

-Pred. vijeća pročitao je 10. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju 
prava služnosti i otvorio raspravu. 
-Zamjenik načelnika: detaljno je pojasnio o kojim se pravima služnosti odnosi i u koju svrhu je 
predloženo donošenje ovakve Odluke. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju 
prava služnosti dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 13 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju prava služnosti 
kao u prijedlogu. 
 

toč. 11. 
 

-Pred. vijeća pročitao je 11. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu. 
-Načelnik: kao i prethodnih sjednica Općinskog vijeća, načelnik je upoznao nazočne s aktivnostima i 
planovima za naredno razdoblje. Glede navedenog istaknuo je da je projekt za Sportski centar 
Frankopan vrijedan oko 4.000.000,00 kuna u potpunosti završen. Predan je i čeka se odluka nadležnih 
institucija. U istoj je fazi i projekt za proširenje ulice Stjepana Radića u Rokovcima vrijedan oko 
3.600.000,00 kuna. Nadalje, načelnik očekuje kako ima nade da oba projekta prođu i da se krene sa 
realizacijom istih. 
-U svezi bivšeg prognaničkog naselja „Blaca“ postupak predaje u vlasništvo Općine Andrijaševci je u 
tijeku, sporo se sve odlučuje, no vjeruje da će u skoro vrijeme i navedeno zemljište biti darovano 
Općini Andrijaševci. 
-Načelnik očekuje da će i grad Vinkovci u skoro vrijeme pristupiti izgradnji biciklističke staze (koja će 
biti spojena na našu), tako da će povezanost biti daleko učinkovitija između Vinkovaca i Općine 
Andrijaševci, a samim tim i značaj zračne luke „Vrabac“ bit će vredniji. 
-Sva potrebna dokumentacija za izgradnju kanalizacije je izrađena i prvi smo predali u proceduru, tako 
da se očekuje početak izgradnje sustava odvodnje već u jesen iduće godine. Bitno je naglasiti da bi 
priključak na sustav odvodnje kad bude završen bio besplatan za domaćinstva. 
-Radovi koji se izvode na izmjeni vodovodne mreže i priključaka u Rokovcima i Andrijaševcima su u 
tijeku. Načelnik nije najzadovoljniji sa pojedinim fazama radova, sugerirao je na vrijeme da se neki 
poslovi bolje odrađuju i vjeruje da će ubuduće i ti nedostaci biti otklonjeni. 
-Pružni prijelaz prema Cerni nije još završen, nešto nedostaje u dokumentaciji, no vjeruje da će uskoro 
i ti radovi biti privedeni kraju. 
-Sanacija ulice Nikole Tesle očekuje se u 9. mjesecu. 
-Za očekivati je da će se u jesen pristupiti i novom rebalansu Proračuna za 2017. godinu. 
-U skoro vrijeme pristupit će se i popisu evidencije vezane uz porez na nekretnine. 



-Na kraju načelnik očekuje da će zajednička suradnja svih bez obzira na stranačku pripadnost biti 
učinkovita a sve za boljitak mještana Rokovaca i Andrijaševaca. 
-Sorčik: napominje kako će u 9. mjesecu od strane Vukovarsko-srijemske županije biti raspisan 
natječaj za dodjelu nagrada zaslužnim pojedincima, pravnim osobama i institucijama, pa predlaže da 
se i u našoj sredini razmotri mogućnost da netko iz naše općine ko ispunjava kriterije i ko je to 
zaslužio bude kandidiran.  
-Ovaj prijedlog su svi nazočni prihvatili. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća zaključio večerašnju sjednicu. 
 
 
Završeno u 21,00 sati 
 
 
 
               Zapisnik vodio                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
             Zlatko Blažinkov                                                              Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                        
 


