
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/17-02/10 
URBROJ: 2188/02-03-17-3 
Rokovci, 14.  prosinca 2017. godine 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 
Sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 14. prosinca 2017. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 19.oo sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Višnjica Sorčik, Marko Brkić, Darko Duktaj, Ljiljana Vendl, 
Josip Turi,  Matea Šebalj, Josip Babić, Josip Rac, Tomislav Škegro i Marko Luketić (11)  
Odsutni: Goran Smolković, Josip Zetaković (2)  
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 5. sjednice Općinskog vijeća održane dana 25. listopada 2017. godine 
2. Prijedlog Proračuna Općine Andrijaševci za 2018. godinu i Projekcija  za 2019. i 2020. 

godinu, Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Andrijaševci za razdoblje od 2018.  do  
2020. godine, te Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2018. godinu, 

3. Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika 
općinskog načelnika 

4. Prijedlog Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 
5. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Andrijaševci 
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Andrijaševci namijenjenih 

 godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Andrijaševci 
 izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu, 

8. Prijedlog Odluke o zasnivanju prava služnosti za polaganje plinovoda 
9. Prijedlog Odluke o dodjeli poljoprivrednog zemljišta na privremeno korištenje 
10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 
11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 
12. Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2018. godini 
13. Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu  

            Andrijaševci u 2018. godini 
14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu 
15. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu 
16. Prijedlog Programa javnih potreba za gospodarske, tehničke, socijalne i ostale društvene  

 djelatnosti u 2018. godini 
17. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini 
18. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

            zgrada u prostoru za 2018. godinu 
19. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 



            zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu 
20. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje   

            poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na  
 području Općine Andrijaševci 

21. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanje na području Općine Andrijaševci u 2017.
  godini 

22. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Andrijaševci za 
 2018. godinu 

23. Ispravak Odluke o popisu i namjeni poslovnih prostora u vlasništvu Općine Andrijaševci 
24. 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 5. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 25. listopada 2017. godine i otvorio raspravu. 
Rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća. 
 

toč. 2. 
- Pred. vijeća je pročitao 2. točku dnev. reda: Prijedlog Proračuna Općine Andrijaševci za 2018. godinu 
i Projekcija  za 2019. i 2020. godinu, Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Andrijaševci za 
razdoblje od 2018.  do  2020. godine, te Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2018.godinu, 
i otvorio raspravu. 
-Načelnik: pojasnio je Prijedlog Proračuna za 2018. godinu i naglasio kako je samo prije četiri godine 
isti bio oko 4.000.000,00 kn, a sada je pet puta veći. Očekuje ostvarenje predloženih stavki u 
Prijedlogu Proračuna za 2018. godinu. 
-Babić: pita za stavku iz Prijedloga Proračuna koja se odnosi na biciklističku stazu prema Cerni. 
-Načelnik: pojašnjava da se radi o projekciji. 
-Brkić: pohvaljuje ovakav Prijedlog Proračuna za 2018. godinu. 
-Škegro: smatra da je predloženi Proračun za 2018. godinu optimističan i za svaku pohvalu s 
pretpostavkom da će biti i velikim dijelom realiziran. 
-Babić: pita za stipendije studenata, odnosno da li je moguće očekivati u budućnosti kakvo povećanje. 
-Načelnik: odgovara da su za sada Proračunska sredstva predviđena za tu namjenu takva kakva jesu, 
no isto tako bilo bi mu drago da se u budućnosti ista povećaju, da se i poveća broj studenata a posebice 
izvrsnih studenata koji će tada biti posebno nagrađeni. 
-Turi: pita za autobusna stajališta. 
-Načelnik: pojašnjava da je predviđena izgradnja još 4 autobusna stajališta i to 2 u dijelu 
Andrijaševaca prije Cerne te 1 još u Andrijaševcima i 1 u Rokovcima. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Proračuna Općine Andrijaševci za 2018. godinu i 
Projekcija za 2019. i 2020. godinu, Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Andrijaševci za 
razdoblje od 2018.  do  2020. godine, te Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2018.godinu dao 
na usvajanje. 
 

-  Glasovanje. ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojen je Proračun Općine Andrijaševci za 2018. godinu i Projekcija za 
2019. i 2020. godinu, Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Andrijaševci za razdoblje od 
2018.  do  2020. godine, te Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2018.godinu kao u 
prijedlogu. 
 



toč.3. 
-Pred. vijeća je pročitao 3. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun 
plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika i otvorio raspravu. 
-Načelnik: obrazložio je Odluke pod 3., 4. i 5. točkom dnevnog reda te kako su ovim Odlukama 
usklađenje naknade i plaće sa plaćama u općinama u našem okruženju. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun 
plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog 
načelnika i zamjenika općinskog načelnika kao u prijedlogu.  
 

toč.4. 
-Pred. vijeća pročitao je 4. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i 
zamjenika općinskog načelnika i otvorio raspravu. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i 
zamjenika općinskog načelnika dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika 
općinskog načelnika kao u prijedlogu. 
 

toč. 5.  
-Pred. vijeća pročitao je 5. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika i otvorio raspravu. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika i dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojena je Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika kao u prijedlogu. 
 

toč. 6. 
-Pred. vijeća pročitao je 6. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o općinskim 
porezima Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
-Pročelnica: obrazložila je navedeni Prijedlog Odluke. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima 
Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine 
Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč. 7. 
-Pred. vijeća pročitao je 7. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna 
Općine Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Općinskog 
vijeća Općine Andrijaševci izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu i otvorio raspravu. 
-Pročelnica: obrazložila je navedeni Prijedlog Odluke. 
 
Daljnje rasprave  nije bilo, te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna 
Općine Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Općinskog 
vijeća Općine Andrijaševci izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine 



Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Općinskog 
vijeća Općine Andrijaševci izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč. 8. 
-Pred. vijeća pročitao je 8. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o zasnivanju prava služnosti za polaganje 
plinovoda i otvorio raspravu. 
-Pred. vijeća: obrazložio je navedeni Prijedlog Odluke. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o zasnivanju prava služnosti za polaganje 
plinovoda dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o zasnivanju prava služnosti za polaganje plinovoda 
kao u prijedlogu. 
 

toč. 9.  
-Pred. vijeća pročitao je 9. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o dodjeli poljoprivrednog zemljišta na 
privremeno korištenje i otvorio raspravu. 
-Načelnik: obrazložio je predloženi Prijedlog Odluke. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o dodjeli poljoprivrednog zemljišta na 
privremeno korištenje dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o dodjeli poljoprivrednog zemljišta na privremeno 
korištenje kao u prijedlogu. 
 

toč. 10. 
-Pred. vijeća pročitao je 10. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2018. godinu i otvorio raspravu. 
-Blažinkov: pojasnio je sve programe koji su uvršteni u dnevni red. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2018. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2018. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč. 11. 
-Pred. vijeća pročitao je 11. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2018. godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. 
godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 
kao u prijedlogu. 
 

toč. 12. 
-Pred. vijeća pročitao je 12. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2018. 
godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2018. godini 
dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Program održavanja nerazvrstanih cesta u 2018. godini kao u 
prijedlogu. 



 
toč. 13. 

-Pred. vijeća pročitao je 13. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2018. godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2018. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom za Općinu Andrijaševci u 2018. godini kao u prijedlogu. 
 

toč. 14. 
-Pred. vijeća pročitao je 14. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. 
godinu i otvorio raspravu. 
- Vezano za Program javnih potreba u kulturi u raspravu su se uključili Škegro, Babić, Šebalj i Rac, i 
osvrnuli se na utrošak sredstava povodom održanih manifestacija u protekloj godini a najviše oko 
humanitarne akcije „Pjesmom i sportom protiv nasilja“ u spomen na pokojnog Josipa Klasnića. 
- Načelnik: obrazložio je utrošena sredstva za te dane te je naglasio da možda treba u budućnosti 
razmišljati da se  humanitarna akcija „Pjesmom i sportom protiv nasilja“ u spomen na pokojnog Josipa 
Klasnića smanji na manji broj dana održavanja jer bi time i troškovi vjerojatno bili manji. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2018. 
godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu kao u 
prijedlogu. 
 

toč. 15. 
-Pred. vijeća pročitao je 15. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2018. 
godinu i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu dao 
na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu kao u 
prijedlogu. 
 

toč. 16. 
-Pred. vijeća pročitao je 16. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa javnih potreba za gospodarske, 
tehničke, socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2018. godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa javnih potreba za gospodarske, tehničke, 
socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2018. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Program javnih potreba za gospodarske, tehničke, socijalne i 
ostale društvene djelatnosti u 2018. godini kao u prijedlogu. 
 

toč. 17. 
-Pred. vijeća pročitao je 17. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 
u 2018. godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. 
godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 



Slijedom glasovanja usvojen je Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini 
kao u prijedlogu. 
 

toč. 18. 
-Pred. vijeća pročitao je 18. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč. 19. 
-Pred. vijeća pročitao je 19. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu 
 i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu dao 
na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojena je Odluka o korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu kao u 
prijedlogu. 
 

toč. 20. 
-Pred. vijeća pročitao je 20. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za 
uređenje i održavanje  poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu na području Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i 
održavanje  poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na 
području Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojena je Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i 
održavanje  poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu 
na području Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč. 21. 
-Pred. vijeća pročitao je 21. toč. dnev. reda: Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanje na 
području Općine Andrijaševci u 2017.  godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanje na području 
Općine Andrijaševci u 2017.godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojena je Analiza stanja sustava zaštite i spašavanje na području Općine 
Andrijaševci u 2017.godini kao u prijedlogu. 
 

toč. 22. 
-Pred. vijeća pročitao je 22. toč. dnev. reda: Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite 
na području Općine Andrijaševci za 2018. godinu i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Andrijaševci za 2018. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 



 
Slijedom glasovanja usvojen je Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite na području 
Općine Andrijaševci za 2018. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč. 23. 
-Pred. vijeća pročitao je 23. toč. dnev. reda: Ispravak Odluke o popisu i namjeni poslovnih prostora u 
vlasništvu Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Ispravak Odluke o popisu i namjeni poslovnih prostora u 
vlasništvu Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojena je Ispravak Odluke o popisu i namjeni poslovnih prostora u 
vlasništvu Općine Andrijaševci kao u prijedlogu 
 

toč. 24. 
-Pred. vijeća pročitao je 24. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu. 
-Načelnik: pročitao je rezultate Indeksa razvijenosti Vukovarsko-srijemske županije a posebice se 
osvrnuo na rezultate u Općini Andrijaševci. Iz navedenog, po razvijenosti Općina Andrijaševaca 
odmah je na drugom mjestu iza grada Vinkovaca, u prosječnosti starosti smo treći, prema 
nezaposlenosti smo osmi, po dohotku smo četrnaesti a prema obrazovanosti smo na devetnaestom 
mjestu. Kada se svi parametri uzmu u obzir Općina Andrijaševci je na šestom mjestu od 
tridesetjednog. 
-Škegro: pita za stanje pilane u Andrijaševcima. 
-Načelnik: upoznat je da je nekoliko zainteresiranih poduzetnika za pilanu s kojima je nazočio na 
sastanku i očekuje da će u skoro vrijeme netko od njih preuzeti pilanu i da će opet raditi, a cilj je da što 
više uposlenih bude iz naše općine i da plaće budu primjerene. 
-Načelnik: predlaže na slijedeće sjednica Općinskog vijeća bude 28.prosinca 2017. godine,  na kojoj će 
prvi dio biti radnog karaktera a u nastavku bi bila i svečana sjednica povodom završetka godine. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća zaključio večerašnju sjednicu. 
 
 
Završeno u 20,40 sati. 
 
 
 
               Zapisnik vodio                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
             Zlatko Blažinkov                                                              Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                                                                            
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