
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/17-02/09 
URBROJ: 2188/02-03-17-4 
Rokovci, 25. listopada 2017. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 25. listopada 2017. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 19.oo sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Marko Brkić, Darko Duktaj, Ljiljana Vendl, Josip Zetaković, 
Matea Šebalj, Josip Babić, Josip Turi, Tomislav Škegro i Marko Luketić (10)  
Odsutni: Višnjica Sorčik, Goran Smolković,  Josip Rac (3)  
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić dipl.ing.šum. i Ante Rajković 
Jedinstveni upravni odjel: Blanka Vincetić, struč. spec. admin. publ. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Pred. vijeća) pozdravio  
je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 10 vijećnika) i predložio slijedeći: 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Razmatranje Zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća održane dana 6. rujna 2017. godine  
2. Razmatranje Zapisnika s 4. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća održane dana 21. rujna 

2017. godine 
3. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu 
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 
5. Razmatranje V. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2017.godinu 
6. Prijedlog Odluke o uspostavi suradnje između Općine Andrijaševci i Općine Marčana  
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2017. godinu 
8. Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini 
9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2017. godini 
10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini 
11. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu 
12. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu 
13. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu 
14. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova  

održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Andrijaševci   
15. Razmatranje Izvješća Komisije za izbor i imenovanja o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih 

kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Andrijaševci s Popisom 
kandidata za članove Savjeta mladih Općine Andrijaševci i njihovih zamjenika 

16. Razmatranje Odluke o usvajanju I. rebalansa Financijskog plana poslovanja Komunalnog 
društva Rokovci-Andrijaševci za 2017. godinu 

17. 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 
 



 
točka 1. 

- Pred. vijeća pročitao je 1. točku dnev. reda i otvorio raspravu glede Zapisnika s 3. sjednice 
Općinskog vijeća održane dana 6. rujna 2017. godine. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

točka 2. 
- Pred. vijeća pročitao je 2. točku dnev. reda i otvorio raspravu glede Zapisnika s 4. (telefonske) 
sjednice Općinskog vijeća održane dana 21. rujna 2017. godine 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik s 4. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik s 4. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

točka 3. 
- Pred. vijeća je pročitao 3. točku dnev. reda: Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
-Načelnik: radi se o redovitom usklađivanju proračuna sukladno stvarnoj situaciji iz razloga što je bilo 
promjena na prihodovnoj i na rashodovnoj strani, najvećim dijelom zbog planiranih projekata 
„Rekonstrukcija i proširenje kolnika dijela ulice Stjepana Radića“ i „Sportski centar Frankopan“. 
U prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu uvršten je Program 
„Zaželi“ gdje se planiraju zaposliti žene starije životne dobi. Program „Zaželi“ trajao bi 2 godine. 
Produženo je dopušteno prekoračenje na žiro-računu. 
Novi plan prihoda poslovanja trebao bi biti 10.917.400,00 kuna.  
 
Rrasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 
2017. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 

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

točka 4. 
-Pred. vijeća je pročitao 4. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnoj naknadi.  
 
-Načelnik: pojašnjava kako je taksativno  nabrojeno tko se može privremeno osloboditi od plaćanja 
komunalne naknade. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 
dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj 
naknadi. 
 

točka 5. 
Pred. vijeća je pročitao 5. toč. dnev. reda: Razmatranje V. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
-Pred. vijeća: plan nabave usklađen je s predloženim rebalansom Proračuna za 2017. godinu. 
 



Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća V. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2017. 
godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o davanju suglasnosti na  V. izmjene i dopune Plana 
nabave Općine Andrijaševci za 2017. godinu.  
 

toč. 6. 
-Pred. vijeća pročitao je 6. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o uspostavi suradnje između Općine 
Andrijaševci i Općine Marčana.  
Načelnik: Postoje višegodišnji kontakti i suradnja s Općinom Marčana zahvaljujući djelovanju 
kulturno – umjetničkih društava „Slavko janković“ Rokovci – Andrijaševci iz Andrijaševaca i  
Kulturno – umjetničkog društva iz Raklja te je inicijativa za  produbljenjem suradnje krenula od 
Općine Marčana što se preporuča i podupire i s naše strane. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća  Prijedlog Odluke o uspostavi suradnje između Općine 
Andrijaševci i Općine Marčana dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o uspostavi suradnje između Općine Andrijaševci i 
Općine Marčana kao u prijedlogu. 
 

točka 7. 
-Pred. vijeća pročitao je 7. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu i otvorio raspravu. Napomenuo je da se Program 
usklađuje s rebalansom proračuna. 
Načelnik: Osvrnuvši se na stavke iz Programa napominje da je sa Županom razgovarao oko pomoći za 
izradu dokumentacije za proširenje kanalizac. mreže, dokumentacija je u pripremnoj fazi. 
Javni natječaj za spremište strojeva i alata za Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o. je u 
tijeku. Vezano za solarne panele-situacija na tržištu se promijenila, projektna dokumentacija je 
spremna, trošak iste plaća se iz projekta kada dođe do realizacije. 
Vijećnik Škegro: zanima ga gdje se planira izgradnja spremišta za Komunalno društvo? 
Načelnik: pored nogometnog igrališta NK Frankopan, u Školskoj ul., Andrijaševci. 
Vijećnik Babić: što je s projektom rasvjete uz bic. stazu? 
Načelnik: Projektna dokumentacija je izrađena, čeka se otvaranje natječaja na EU fondovima. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2017. godinu kao u prijedlogu. 
 

točka 8. 
-Pred. vijeća pročitao je 8. toč. dnev. reda: Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2017. godini i otvorio raspravu. 
Načelnik: čeka se ponovno otvaranje natječaja da se ide s projektom energ. učinkovitosti zgrade 
Općine. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog  Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2017. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2017. godini kao u prijedlogu. 
 
 
 



 
točka 9. 

-Pred. vijeća pročitao je 9. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja 
nerazvrstanih cesta u 2017. godini i otvorio raspravu. 
Načelnik: Istekao je ugovor s tvrtkom Cestorad d.d.  koja je održavala nerazvrstane ceste na području 
općine Andrijaševci. Dosadašnja suradnja je bila dobra. Više o tome će biti govora na točki 14. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja nerazvrstanih 
cesta u 2017. godini dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 
2017. godini kao u prijedlogu. 
 

točka 10. 
-Pred. vijeća pročitao je 10. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa u 2017. godini i otvorio raspravu. 
Načelnik: Najveći dio sredstava od šum. doprinosa otišao na stavku iz Programa –Modernizacija i 
rekonstrukcija kolnika u ul. N. Tesle, Andrijaševci. Najveći izvoz drvne mase išao je kroz tu ulicu koja 
je već bila u lošem stanju. Sredstvima od šum. doprinosa dobrim dijelom je pokriven trošak modern. i 
rekonstr. Ul. N. Tesle u Andrijaševcima. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa u 2017. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa u 2017. 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 2017. 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 2017. godinu na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu kao u prijedlogu. 
 

točka 12. 
-Pred. vijeća pročitao je 12. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 
kulturi za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
Načelnik: Nastojat će se smanjiti troškovi za održavanje kulturno-zabavnih manifestacija u Općini na 
način da se skrati trajanje manifestacija za 1 dan. 
Vijećnik Škegro: Spominje nedavno održane „Klasnićeve dane“ održane u organizaciji udruge 
Academus i objašnjava da je ove godine organizacija bila izvrsna, pita za izradu monografije Općine 
Andrijaševci. 
Načelnik: Izrada monografije je u dogovoru. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 
kulturi za 2017. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2017. 
godinu kao u prijedlogu. 



 
točka 13. 

-Pred. vijeća pročitao je 13. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 
športu za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 
2017. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2017. 
godinu kao u prijedlogu. 
 

točka 14. 
-Pred. vijeća pročitao je 14. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti 
obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Andrijaševci. 
Napominje da su na natječaj pristigle 2 ponude: tvrtka Djelatnik d.o.o. i tvrtka Cestorad  d.d. dostavile 
su ponude dok tvrtka Watmont nije dostavila ponudu. Najpovoljnija ponuda bila je od tvrke Cestorad 
d.d. čiji je predstavnik bio prisutan na otvaranju ponuda. 
Načelnik: Dobra dosadašnja suradnja s tvrkom Cestorad d.d., dostavili su još povljniju ponudu nego 
prethodni puta. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 
komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 
komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Andrijaševci kao u 
prijedlogu. 

 
točka 15. 

-Pred. vijeća pročitao je 15. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća Komisije za izbor i imenovanja o 
provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih 
Općine Andrijaševci s Popisom kandidata za članove Savjeta mladih Općine Andrijaševci i njihovih 
zamjenika. 
Predsjednik opć. vijeća navodi da se na javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i 
zamjenika članova Savjeta mladih Općine Andrijaševci prijavila udruga „Academus“ i mladež HDZ, 
OO Rokovci-Andrijaševci. Ukupno se kandidiralo 5 članova i 5 njihovih zamjenika. Savjet se mora 
konstituirati na sjednici u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora. 
Vijećnicima su podijeljeni glasački listići i pristupilo se glasovanju. 
Temeljem obavljenog glasanja ukupno 10 glasova dobili su kandidati za članove Savjeta mladih: 
Adela Dekanić i Nikola Tustanovski sa svojim zamjenicima, a kandidati: Ivan Vendl, Lea Levaković i 
Martina Prša sa svojim zamjenicima dobili su ukupno 9 glasova. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća na temelju obavljenog glasovanja Prijedlog  Zaključka o 
utvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta mladih Općine Andrijaševci i njihove zamjenike dao 
na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o utvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta 
mladih Općine Andrijaševci i njihove zamjenike. 

 
točka 16. 

 
-Pred. vijeća pročitao je 16. toč. dnev. reda: Razmatranje Odluke o usvajanju I. rebalansa Financijskog 
plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci za 2017. godinu. 
Direktor Komunalnog poduzeća Martin Majer: izvjestio je vijećnike o rezultatima poslovanja  
Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o.  



Načelnik: povećan je broj djelatnika Kom. društva iz razloga što je nakon požara u kojem je izgorio 
Vatrogasni dom potrebno očistiti požarište (ciglu i dr. materijal) i zbog radova na kući Ane Radetić. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Zaključka o suglasnosti na Odluku o usvajanju I. 
rebalansa Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci za 2017. godinu. 
dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o suglasnosti na Odluku o usvajanju I. rebalansa 
Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci za 2017. godinu. 
 

točka 17. 
-Pred. vijeća pročitao je 17. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu. 
 
-Načelnik: Obavještava vijećnike da se slijedeće pedag. godine planira otvorenje vrtića, ali još se ne 
zna  da li će se isti dati u najam ili će njime upravljati Općina.  
Izražava žaljenje što se ispred Općine nije išlo s prijedlogom za priznanje koje je trebalo dostaviti 
Vukovarsko-srijemskoj županiji. Napominje da 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. Nagrada je iznosila 10.000,00 kn. 
Vijećnik Škegro: Izvjestio je vijećnike o nedavno održanoj manifestaciji u organizaciji udruge 
„Academus“-„Pjesmom i sportom protiv nasilja u spomen na Josipa Klasnića“ koja je trajala 3 dana. 
Ostvaren prihod od manifestacije iznosio je 15.000,00 kn koji je raspodijeljen na 7 obitelji.  
Ispred udruge „Academus“ podijelio je zahvalnice načelniku Dekaniću i direktoru Komunalnog 
društva Majeru i zahvalio na pomoći oko organizacije i provedbe navedene manifestacije. 
Vijećnik Luketić: ima prigovor na tvrtku Izgradnja VVK d.o.o. i na urednost izvršavanja radova na 
vodovodnoj mreži u ulici Tri ruže u Andrijaševcima. 
Načelnik: napominje da je bilo više pritužbi na izvođenje radova od navedene tvrtke, zvan je i nadzor 
za radove.  
Vijećnik Turi: ukazuje na lošu preglednost na izlasku iz ul. Vladimira Nazora u Andrijaševcima zbog 
postavljene turističke signalizacije. 
Vijećnik Babić: Pita da li je prodana  kuća u Vinkovačkoj ulici br. 4 u Rokovcima. 
Načelnik: odgovara da kuća još nije kupljena iz razloga što imov.-prav. odnosi još nisu riješeni. 
 
Daljnje rasprave i prijedloga nije bilo, te je Pred. vijeća zaključio večerašnju sjednicu Općinskog 
vijeća. 
 
Završeno u 20:10 sati 
 
 
 
               Zapisnik vodila                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
     Blanka Vincetić, struč. spec. admin publ.                                   Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                                                                            
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