
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/18-02/01 
URBROJ: 2188/02-03-18-3 
Rokovci, 30.  siječnja 2018. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
Sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 30. siječnja 2018. 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: Adela Dekanić, predsjednik 
 
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 7. sjednice Općinskog vijeća održane dana 28. prosinca 2017. godine 
2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2018. godinu 
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Općine Andrijaševci 
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća 
5. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci 
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
7. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za 

uklanjanje odbačenog otpada  
8. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 
9. Razmatranje Plana nabave za Općinu Andrijaševci za 2018. godinu 
10. Razmatranje Izvješća o radu tvrtke Strunje-trade d.o.o., Privlaka za 2017. godinu  
11. 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 7. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 28. prosinca 2017. godine i otvorio raspravu. 
Rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Zapisnik s 7. sjednice Općinskog vijeća. 



 
toč. 2. 

- Pred. vijeća je pročitao 2. točku dnev. reda: Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2018. godinu i otvorio raspravu. 
-Načelnik: predložene izmjene i dopune vezane su uz program „Zaželi“ i uz izgradnju hale za 
Komunalno društvo d.o.o. Rokovci Andrijaševci. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2018. godinu dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje. ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojene su I. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2018. 
godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.3. 
-Pred. vijeća je pročitao 3. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Općine Andrijaševci 
 i otvorio raspravu. 
-Pred. vijeća: pojasnio je u kojem dijelu su predložene izmjene i dopune. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Općine Andrijaševci 
dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Statuta Općine Andrijaševci kao u 
prijedlogu.  
 

toč.4. 
-Pred. vijeća pročitao je 4. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika 
Općinskog vijeća i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog 
vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća 
kao u prijedlogu. 
 

toč. 5.  
-Pred. vijeća pročitao je 5. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine 
Andrijaševci i otvorio raspravu. 
-Načelnik: kratko se osvrnuo na Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Andrijaševci. 
Upoznao je nazočne da je glede prikupljanja komunalnog otpada razgovarao sa koncesionarom koji 
vrši uslugu prikupljanja, kako dalje, te je za očekivati da neće još dugo biti cijena kao do sada jer je 
uistinu mala i za očekivati je da će koncesionar zatražiti veću cijenu prikupljanja komunalnog otpada. 
-Pročelnica: detaljno je obrazložila predloženu Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci. 
-Načelnik: dodao je da ćemo vjerojatno u skoroj budućnosti glede novih zakonskih odredbi morati 
izgraditi „Reciklažno dvorište“. 
-Škegro: zaključuje da se često na sjednicama vijeća u zadnje vrijeme razgovara i donose odluke koje 
se odnose na skupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada. 
-Luketić: smatra da će osobe starije životne dobi zbunjivati nov način prikupljanja, odnosno 
razvrstavanja komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada. 
-Načelnik: za očekivati je da će u tom punu pomoć davati i ljudi na terenu koji rade za koncesionara 
koji sakupljaju komunalni otpad. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine 
Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 



 
Slijedom glasovanja usvojena je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci kao 
u prijedlogu. 
 

toč. 6. 
-Pred. vijeća pročitao je 6. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom redu i otvorio raspravu. 
-Pred. vijeća: pojasnio je da se predložene izmjene i dopune odnose uz prethodnu točku dnevnog reda. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom redu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
kao u prijedlogu. 
 

toč. 7. 
-Pred. vijeća pročitao je 7. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada  i otvorio raspravu. 
-Pred. vijeća: isto tako pojašnjava kako je i ova točka dnevnog reda usko vezana uz prethodne dvije. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja 
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada kao u prijedlogu. 
 

toč. 8. 
-Pred. vijeća pročitao je 8. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih 
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama i otvorio 
raspravu. 
-Načelnik: prijedlog je usklađen sa zakonom. Glede pasa,  posebice lutalica i koji se ponekad viđaju 
po Rokovcima-Andrijaševcima teško je za sada naći neko rješenje a isti nam predstavljaju veliki 
problem. Psi će morati biti čipirani i to će se morati provjeravati po kućama koje imaju pse tako da je 
za očekivati da će ubuduće i pasa lutalica biti manje. 
-Zamjen. načelnika: dopunjuje kako je nedavno s našim komunalnim redarom bio na sastanku u svezi 
ove teme te kako i u našoj županiji postaje problem skrb i briga oko pasa lutalica i pasa koji nemaju 
vlasnika. Slaže se da takve pse treba zbrinuti no isto tako je činjenica da za sada nema takvog 
slobodnog prostora. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih 
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova, UZDRŽANIH 1 glas 
 

Slijedom glasovanja, usvojene je Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama kao u prijedlogu. 
 

toč. 9.  
-Pred. vijeća pročitao je 9. toč. dnev. reda: Razmatranje Plana nabave Općine Andrijaševci za 2018. 
godinu i otvorio raspravu. 
-Pred. vijeća: pojasnio je da je predloženi Plan usklađen sa Proračunom za 2018. godinu. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Plan nabave Općine Andrijaševci za 2018. godinu dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Plan nabave Općine Andrijaševci za 2018. godinu. 
 
 



toč. 10. 
-Pred. vijeća pročitao je 10. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o radu tvrtke Strunje-trade d.o.o., 
Privlaka za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
-Načelnik: pojašnjava kako je cilj što kvalitetnije odvajati komunalni otpad i pravilno ga razvrstavati. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o radu tvrtke Strunje-trade d.o.o., Privlaka za 
2017. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o radu tvrtke Strunje-trade d.o.o., Privlaka za 2017. 
godinu. 
 

toč. 11. 
-Pred. vijeća pročitao je 15. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu. 
-Sorčik: pita kako riješiti problem puštanja septičkih jama odnosno njihovih sadržaja u kanale. 
-Načelnik: napominje kako smo na zadnjim sjednicama vijeća razgovarali o izgradnji odvodnog 
sustava u Rokovcima-Andrijaševcima (kanalizacije) i za očekivati je da će se tom projektu pristupiti 
vrlo brzo tako da vjeruje da će onda i ovaj problem biti riješen. 
-Zetaković: pita za mogućnost postavljanja javne rasvjete u „sokaku“ između ul. Pl. Jadran i S. 
Radića. Činjenica je da se tamo zbog mraka noću okupljaju nepoznate osobe i razbijaju boce, bacaju 
razne otpatke i dr. 
-Načelnik: napominje kako mu je taj problem poznat te isto tako da su i nepoznate osobe koje se tamo 
okupljaju poznate. S istima ili njihovim roditeljima već su kontaktirale i socijalne službe i policija, 
postoje i neke zabrane tako da očekuje da će izgradnjom javne rasvjete za koju je Zetaković pitao 
vjerojatno i taj problem biti umanjen. 
-Pred. vijeća: predlaže vijećnicima da općina pomogne obitelji pok. Milana Bićanića iz Rokovaca. 
-Načelnik: detaljnije je obrazložio situaciju u obitelji pok. Milana i poznato mu je da će kuću koju su 
počeli dograđivati prije njegove smrti završiti Goran Ivanović kod kojeg je pok. Milan radio. Načelnik 
je mišljenja da u svakom slučaju treba pomoći obitelji koji žive u vrlo teškoj situaciji tako da općina 
preuzme obvezu opremanja kuće kada bude izgrađena. 
-Pred. vijeća: predlaže da Općinsko vijeće donese Odluku o opremanju obiteljske kuće pok. Milana 
Bićanića iz Rokovaca, S. Radića 142. 
-Svi vijećnici i nazočni su podržali ovakav prijedlog. 
Slijedom rasprave, Pred. vijeća dao je na usvajanje prijedlog o donošenju Odluke o opremanju 
obiteljske kuće pok. Milana Bićanića iz Rokovaca, S. Radića 142. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je prijedlog o donošenju Odluke o opremanju obiteljske kuće pok. 
Milana Bićanića iz Rokovaca, S. Radića 142. 
 
 
 
Završeno u 20,10 sati. 
 
 
 
               Zapisnik vodio                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
             Zlatko Blažinkov                                                              Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                                                                            
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	Slijedom glasovanja usvojena je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci kao u prijedlogu.

