
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/17-02/11 
URBROJ: 2188/02-03-17-4 
Rokovci, 28.  prosinca 2017. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
Sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 28. 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, Marko Luketić i Josip Zetaković 
(12)  
Odsutni: Goran Smolković, (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 
Savjet mladih: Ivan Vend, dopredsjednik 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Pred. vijeća) pozdravio  
je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 12 vijećnika) i predložio dopunu dnevnog reda koji glasi: 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Razmatranje Zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća održane dana 14. prosinca 2017. godine 
2. Prijedlog IV. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu 
3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2017. godinu 
4. Prijedlog  II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini 
5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2017. godini 
6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2017. godini 
7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini, 
8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu 
9. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu 
10. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu 
11. Prijedlog  I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba za gospodarske, tehničke, socijalne i 

ostale društvene  djelatnosti u 2017. godini 
12. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2018. godinu 
13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju 

Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2018. 
godinu 

14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju 
Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2018. godinu 

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

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojen je predloženi Dnevni red 
 



 
toč.1. 

- Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda: Razmatranje Zapisnika s 6. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 14. prosinca 2017. godine i otvorio raspravu. 
Rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Zapisnik s 6. sjednice Općinskog vijeća. 
 

toč. 2. 
- Pred. vijeća je pročitao 2. točku dnev. reda: Prijedlog IV. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
-Načelnik: naglasio je da je ovo zadnji rebalans Proračuna za 2017. godinu. Namjerno je rađen na 
samom kraju godine kako bi stavke bile uravnotežene i stvarne. Predlaže jedino da se u predloženim 
IV izmjenama i dopunama Proračuna Općine Andrijaševcima za 2017. godinu još usklade dvije 
pozicije i to: uvećati poziciju R 105 darovi školskoj djeci za 7.000,00 kn, a umanjiti poziciju R 165 
Spremište strojeva i alata – izgradnja za 7.000,00 kn. Razlog ove korekcije je što je trebalo nešto više 
paketića za Božić djeci pa je tu došlo do uvećanja navedene stavke.  
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog IV. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2017. godinu uz izmjene koje je predložio načelnik dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje. ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojene su IV. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. 
godinu kao u prijedlogu uz izmjene koje je predložio načelnik. 
 

toč.3. 
-Pred. vijeća je pročitao 3. toč. dnev. reda: Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
-Blažinkov: pojasnio je prijedloge izmjena i dopuna svih Programa koji su navedeni u Dnevnom redu 
sjednice. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća : Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

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

toč.4. 
-Pred. vijeća pročitao je 4. toč. dnev. reda: Prijedlog  II. Izmjena i dopuna Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2017. godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog  II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2017. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

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

toč. 5.  
-Pred. vijeća pročitao je 5. toč. dnev. reda: Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina 
za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2017. godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2017. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojene su I. Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za 



gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2017. godini kao u prijedlogu. 
 

toč. 6. 
-Pred. vijeća pročitao je 6. toč. dnev. reda Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja 
nerazvrstanih cesta u 2017. godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja nerazvrstanih 
cesta u 2017. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

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

toč. 7. 
-Pred. vijeća pročitao je 7. toč. dnev. reda: Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa u 2017. godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa u 2017. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa u 2017. godini kao u prijedlogu. 
 

toč. 8. 
-Pred. vijeća pročitao je 8. toč. dnev. reda: Prijedlog II. 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 Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

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

toč. 9.  
-Pred. vijeća pročitao je 9. toč. dnev. reda: Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 
kulturi za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi 
za 2017. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

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

toč. 10. 
-Pred. vijeća pročitao je 10. toč. dnev. reda Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 
sportu za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu 
za 2017. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojene su II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 
2017. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč. 11. 
-Pred. vijeća pročitao je 11. toč. dnev. reda Prijedlog  I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba za 
gospodarske, tehničke, socijalne i ostale društvene  djelatnosti u 2017. godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog  I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba za 



gospodarske, tehničke, socijalne i ostale društvene  djelatnosti u 2017. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojene su I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba za gospodarske, 
tehničke, socijalne i ostale društvene  djelatnosti u 2017. godini kao u prijedlogu. 
 

toč. 12. 
-Pred. vijeća pročitao je 12. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Općine 
Andrijaševci za 2018. godinu i otvorio raspravu. 
-Vendl: napominje kako je Program rada Savjeta mladih za 2018. godinu usklađen s potrebama mladih 
u Općini Andrijaševci. 
-Načelnik: pohvaljuje rad Savjeta mladih do sada. 
-Škegro: isto kao i načelnik zahvaljuje se svima na dosadašnjem zalaganju i doprinosu koju su mladi 
pružali tijekom protekle godine. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Općine 
Andrijaševci za 2018. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Program rada Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2018. 
godinu kao u prijedlogu. 
 

toč. 13. 
-Pred. vijeća pročitao je 13. toč. dnev. reda: Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju 
suglasnosti na Odluku o usvajanju Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-
Andrijaševci d.o.o. za 2018. godinu i otvorio raspravu. 
-Majer: pojasnio je prijedlog Zaključka. 
-Načelnik: osvrnuo se na rad Komunalnog društva u proteklom razdoblju i pohvalio njihovo zalaganje 
na poslovima koje su odrađivali tijekom godine. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o 
usvajanju Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2018. 
godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju 
Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2018. 
godinu kao u prijedlogu. 
 

toč. 14. 
-Pred. vijeća pročitao je 14. toč. dnev. reda: Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju 
suglasnosti na Odluku o usvajanju Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 
2018. godinu i otvorio raspravu. 
-Majer: pojasnio je prijedlog Zaključka. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća prijedloga Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o 
usvajanju Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2018. godinu dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Plan 
rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2018. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč. 15. 
-Pred. vijeća pročitao je 15. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu. 
-Načelnik: na kraju se osvrnuo na rad tijekom protekle godine kao i na poslove koje nas očekuju 
tijekom idućeg razdoblja. naglasak je na aglomeraciji (odvodnji otpadnih voda) koja bi trebala biti 
završena u Općini Andrijaševci za 30 tak mjeseci uz vrlo važnu činjenicu da će priključci biti 
besplatni. Isto tako slijede radovi na uređenju ulice S. Radića u Rokovcima, uređenju šetnice u 
Bosutskoj ulici, proširenje mosta, nastavak uređenja centra, izgradnja autobusnih stajališta, uređenje 
„Igraonice“, izgradnja spremišta za Komunalno društvo, uređenje košarkaškog igrališta na Blacima, 



nastavak rekonstrukcije pješačkih staza kao i uređenje i rekonstrukcija stana iznad ambulante. 
Na kraju se zahvalio svima na konstruktivnom radu tijekom godine i čestitao Božić i Novu godinu. 
-Pred. vijeća: isto se zahvalio svima na radu protekle godine, svima čestitao Božić i Novu godinu, uz  
predloženo druženje nakon ove sjednice uz prigodni domjenak. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća zaključio večerašnju sjednicu. 
 
 
Završeno u 19,45 sati. 
 
 
 
               Zapisnik vodio                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
             Zlatko Blažinkov                                                              Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                                                                            
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	Slijedom glasovanja usvojene su I. Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2017. godini kao u prijedlogu.

