
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/17-02/07 
URBROJ: 2188/02-03-17-3 
Rokovci, 13.  rujna 2017. godine 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 
Sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 13. rujna 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, Tomislav Škegro (11) i 
Marko Luketić koji je pristupio sjednici kod 1. točke dnevnog reda(12)  
Odsutni: Josip Turi (1)  
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 11 vijećnika) i predložio dopunu dnevnog reda koji glasi: 
 
 

D N E V N I    R E D 
 
 

1. Razmatranje Zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća održane dana 12. srpnja 2017. godine,  
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu, 
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, 
4. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Andrijaševci,  
5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine 

Andrijaševci na privremeno korištenje udrugama, 
6. Prijedlog Odluke o popisu i namjeni poslovnog prostora u vlasništvu Općine Andrijaševci,  
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o jednostavnoj nabavi, 
8. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti, 
9. Prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine 

Andrijaševci i njihovih zamjenika, 
10. Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu Općinskog načelnika Općine Andrijaševci za 

razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine, 
11. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina k.č.br. 916  k.o. Rokovci  
12. Razno 

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

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojen je predloženi Dnevni red 
 
 
 



 
toč.1. 

 
- Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda: Razmatranje Zapisnika s 2. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 12. srpnja 2017. godine i otvorio raspravu. 
Sjednici je pristupio Marko Luketić. 
Pred. vijeća predložio je da se u Zapisniku u točki 5. u stavku 2. briše „i automobil iza pokojnika iz 
navedene obitelji“. 
Daljnje rasprave i prijedloga nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća. 
 

toč. 2. 
 

- Pred. vijeća je pročitao 2. točku dnev. reda-Pred. vijeća: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o 
izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
-Načelnik: izvršenje Proračuna je u blagom rastu u odnosu na isto razdoblje prošle godine s tim da 
rashodi nisu znatno povećani. Dozvoljen minus sa žiro-računa Općine nije korišten, za sada, a ukoliko 
dođe do realizacije projekata vjerojatno će biti korišten. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Općine Andrijaševci za 2017. godinu dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje. ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2017. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.3. 
 

-Pred. vijeća je pročitao 3. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i otvorio raspravu. 
-Načelnik: temeljem naloga revizije općinski prostori koje koriste udruge moraju biti izdani na 
korištenje odnosno za iste se mora plaćati zakup. 
-Pročelnica: slijedom navedenog ova Odluka je usklađena sa slijedećim Odlukama iz dnevnog reda, 
posebice je naglasak stavila na prostor ambulante u Andrijaševcima koju koristi Dom zdravlja iz 
Vinkovaca.  
Daljnjih prijedloga nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i 
kupoprodaji poslovnog prostora kao u prijedlogu.  
 

toč.4. 
 

-Pred. vijeća pročitao je 4. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovnog 
prostora u vlasništvu Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
-Pročelnica: predložena Odluka se temelji za davanje na korištenje poslovnih prostora povremeno i 
privremeno i na tragu je prethodne Odluke. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o davanju na korištenje poslovnog 
prostora u vlasništvu Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u 
vlasništvu Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 



 
toč. 5.  

 
-Pred. vijeća pročitao je 5. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku 
dodjele prostora u vlasništvu Općine Andrijaševci na privremeno korištenje udrugama i otvorio 
raspravu. 
-Pred. vijeća: pojasnio je predloženu Odluku u kojoj je posebice u članku 12. u kojem su predloženi 
kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava na natječaj za određeni prostor radi provođenja 
programa i projekata za opće dobro. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku 
dodjele prostora u vlasništvu Općine Andrijaševci na privremeno korištenje udrugama dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojena je Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u 
vlasništvu Općine Andrijaševci na privremeno korištenje udrugama kao u prijedlogu. 
 

toč. 6. 
 

-Pred. vijeća pročitao je 6. toč. dnev. reda Prijedlog Odluke o popisu i namjeni poslovnog prostora u 
vlasništvu Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o popisu i namjeni poslovnog prostora u 
vlasništvu Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o popisu i namjeni poslovnog prostora u vlasništvu 
Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč. 7. 
 

-Pred. vijeća pročitao je 7. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o jednostavnoj nabavi i 
otvorio raspravu. 
-Pročelnica: pojasnila je da se radi o tehničkom usklađenju dosadašnje Odluke. 
 
Daljnje rasprave  nije bilo, te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o jednostavnoj nabavi 
dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o jednostavnoj nabavi kao u 
prijedlogu. 
 

toč. 8. 
 

-Pred. vijeća pročitao je 8. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti i otvorio 
raspravu. 
-Pročelnica: predložena Odluka se odnosi na osnivanje prava služnosti na k.č.br. 1223 put, u ukupnoj 
površini 5634 m² upisanoj u zk.ul.br. 1421 k.o. Rokovci, ukupna površina služnosti iznosi 340,76 m² i 
donosi se u korist Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Vinkovci, Dragutina Žanića-Karle 47. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o osnivanju prava služnosti kao u prijedlogu. 
 

toč. 9.  
 



-Pred. vijeća pročitao je 9. toč. dnev. reda: Prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor 
članova Savjeta mladih Općine Andrijaševci i njihovih zamjenika i otvorio raspravu. 
-Pred. vijeća: upoznao je nazočne sa predloženom odlukom. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor 
članova Savjeta mladih Općine Andrijaševci i njihovih zamjenika dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Javnoi poziva za predlaganje kandidata za izbor članova 
Savjeta mladih Općine Andrijaševci i njihovih zamjenika kao u prijedlogu. 
 

toč. 10. 
 

-Pred. vijeća pročitao je 10. toč. dnev. reda: Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o polugodišnjem radu 
Općinskog načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine i otvorio raspravu. 
-Načelnik: iz Izviješća je sve vidljivo te je obrazložio još jednom pojedine stavke kao što su: 
 1. Financije: Proračun prihode,likvidnost 
 2. U području urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša: naknadu za nezakonito izgrađene 
zgrade u prostoru (legalizacija nezakonito izgrađenih objekata), područje zaštite okoliša, javni radovi. 
 3. Području komunalnog gospodarstva: komunalna naknada i komunalni doprinos, održavanje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture, gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, 
organizirano praćenje i obavljanje komunalnih djelatnosti, zakup javnih površina, zakup poslovnog 
prostora. 
 4. Područje prometa, 
 5. Područje odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog školstva, 
 6. Područje socijalne skrbi i zdravstva 
 7. Područje kulture, 
 8. Područje religije 
 9. Područje sporta, 
 10. Demografski razvitak općine, 
 11. Ostale društvene djelatnosti i gospodarstvo, 
 12. Obilježavanje dana općine Andrijaševci, 
 13. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, 
 14. Osnivanje Dobrovoljnog vatrogasno društva Rokovci-Andrijaševci, 
 15. Projekti općine u suradnji s Ministarstvima, 
 16. Međunarodna suradnja općine 
 17. Lokalni izbori. 
Na kraju je pročitao zaključak iz Izviješća i otvorio mogućnost vijećnicima za pojašnjenje bilo kojeg 
detalja iz Izviješća ukoliko je potrebno. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o polugodišnjem radu Općinskog načelnika Općine 
Andrijaševci za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o polugodišnjem radu Općinskog načelnika Općine 
Andrijaševci za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine. 
 

toč. 11. 
 

-Pred. vijeća pročitao je 11. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o kupnji k.č.br. 916 Kuća i dvorište u 
selu sa 427 m²  k.o. Rokovci, Vinkovačka ulica 4, upisana u zk.ul.br. 637 k.o. Rokovci koja je u 
vlasništvu Josipa Dekanića iz Rokovaca, Bosutska 1 i otvorio raspravu. 
-Načelnik: pojašnjava kako su on i zamjenik ovih dana obavili razgovor s Josipom Dekanićem iz 
Rokovaca, Bosutska 1, vlasnikom kuće pored bivšeg vatrogasnog doma u Rokovcima izgrađene na 
kč.br.916  k.o. Rokovci, Vinkovačka 4 površine 427 m² o mogućnosti kupnje navedene nekretnine. 
Budući da je navedena nekretnina odmah uz bivši vatrogasni dom, ista bi bila znatno proširenje za 
buduću izgradnju Doma kulture koji se planira izgraditi. Vlasnik je pristao na prodaju uz 
kupoprodajnu cijenu od 170.000,00 kuna.  
-U daljnjoj raspravi vijećnici su podržali prijedlog načelnika da se navedena nekretnina kupi po 
ponuđenoj cijeni. 



Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o kupnji k.č.br. 916 Kuća i dvorište u selu 
sa 427 m²  k.o. Rokovci, Vinkovačka ulica 4, upisana u zk.ul.br. 637 k.o. Rokovci koja je u vlasništvu 
Josipa Dekanića iz Rokovaca, Bosutska 1, za iznos od 170.000,00 kuna dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojena je Odluka o kupnji k.č.br. 916 Kuća i dvorište u selu sa 427 m² 
k.o. Rokovci, Vinkovačka 4 od vlasnika Josipa Dekanića iz Rokovaca, Bosutska 1 po cijeni od 
170.000,00 kuna. 
 

toč. 12. 
-Pred. vijeća pročitao je 12. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu. 
- Zamjenik načelnika: obrazložio je detalje oko nacrta Zakona o financiranju loklane samouprave u 
budućnosti. U prijedlogu dolazi do promjena u financiranju lokalne samouprave, odnosno smanjio bi 
se prihod od poreza na dohodak u odnosu na dosadašnji. Izravnavanjem i tekućim pomoćima kako je 
planirano, za našu Općinu čak bi to bilo prihvatljivije i bolje nego do sada. Zakon bi trebao stupiti na 
snagu 1. siječnja 2018. godine. 
-Babić: podsjeća na prijedlog s prošle sjednice Općinskog vijeća da se predlože kandidati: pojedinci, 
poduzeća ili udruge za dodjelu županijskih nagrada za ovu godinu. 
U nastavku je za životno djelo predložen Vladimir Voćanec, umirovljeni nastavnik likovnog odgoja 
Osnovne škole „Ivana Brlić-Mažuranić“ Rokovci-Andrijaševci i KUD „Slavko Janković“ za 80 
godina djelovanja za povelju-priznanje. Kako se prijedlozi trebaju dostaviti Županiji Vukovarsko-
srijemskoj do 30. rujna 2017. godine još će se detaljnije o ovome raspravljati na slijedećoj sjednici 
Općinskog vijeća koja će biti održana ranije. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća zaključio večerašnju sjednicu. 
 
 
Završeno u 22,00 sati. 
 
 
 
               Zapisnik vodio                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
             Zlatko Blažinkov                                                              Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                                                                            
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