
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/18-02/07 
URBROJ: 2188/02-03-18-3 
Rokovci, 28. studenog 2018. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 27. studenog 2018. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 19.oo sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Darko Duktaj, Josip Babić, Marko Luketić, Josip Rac, Marko 
Brkić, Ljiljana Vendl, Višnjica Sorčik, Tomislav Škegro, Josip Zetaković, Josip Turi i Matea Šebalj 
 
Odsutni: Goran Smolković 
 
Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić, dipl.ing.šum. i Ante Rajković 
 
Pročelnica: Martina Markota, dipl.iur. 
 
Jedinstveni upravni odjel: Sanja Uremović 
 
Direktor komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o.: Martin Majer 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Pred. vijeća) pozdravio  
je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 12 vijećnika) i predložio dnevni reda koji glasi: 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Razmatranje Zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća održane dana 10. rujna 2018. godine 
2. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 
3. Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnina na k.č.br. 234 u k.o. Andrijaševci 
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu 

Općine Andrijaševci, Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup zemljišta 
u vlasništvu Općine Andrijaševci 

5. Prijedlog Odluke o popisu i namjeni poslovnih prostora u vlasništvu Općine Andrijaševci 
6. Prijedlog Odluke o ukidanju postojećeg tima civilne zaštite opće namjene 
7. Prijedlog Odluke o trajnoj regulaciji prometa u ulici Nikole Tesle, Školskoj ulici, i ulici Ante 

Starčevića u naselju Andrijaševci i u ulici Stjepana Radića u naselju Rokovci 
8. Razmatranje VII. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2018. godinu  
9. Razmatranje  VIII. dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2018. godinu 
10. Razmatranje I. rebalansa Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-

Andrijaševci d.o.o. za 2018. godinu i Odluke o usvajanju I. rebalansa Financijskog plana 
poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2018. 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 13. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 10. rujna 2018. godine i otvorio raspravu. 
-Duktaj: Primjećuje u Zapisniku 13. Sjednice Općinskog vijeća grešku, u utvđenom kvorumu piše da 
je nazočno 7 vijećnika, a u Nazočnim vijećnicima piše 9+1, te predlaže ispravak. 
Daljnje rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća dao na 
usvajanje. 

- Glasovanje. ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća. 
 

toč. 2. 
- Pred. vijeća je pročitao 2. točku dnev. reda:  Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne 
naknade i otvorio raspravu. 
-Pročelnica: Objašnjava vrijednost boda i visinu boda komunalne naknade, do sada je 
vrijednost boda bio izražen u mjesečnom obliku, od sada će biti izražen u godišnjem obliku. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke u vrijednosti boda komunalne naknade  
dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje. ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 
 

toč.3. 
-Pred. vijeća je pročitao 3. toč. dnev. reda Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnina na k.č.br. 234 u 
k.o. Andrijaševci te otvorio raspravu. 
-Načelnik: predlaže da se prijedlog prihvati zbog pristupa strojeva na Andrijaševačko groblje, 
zbog održavanja i košnje groblja. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnina na k.č.br. 234 u 
k.o. Andrijaševci dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnina na k.č.br. 234 u k.o. 
Andrijaševci 
 

toč.4. 
 

-Pred. vijeća pročitao je 4. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje 
u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci, Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za 
davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
-Načelnik: pojašnjava kako smo u vlasništvo dobili parcelu 847/1 u k.o. Rokovci, te obzirom da nema 
smisla da stoji neobrađena dali bi isto zemljište u zakup. Ugovora za zakup predlaže na 5 godina sa 
mogućnosti prekida ugovora zbog daljnje realizacije radova na istoj parceli. 
-Predsjednik vijeća: predlaže također 5 godina. 
-Predsjednik vijeća: za Imenovanje Povjerenstvo za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine 
Andrijaševci predlaže kao predsjednicu Martinu Markotu, i članove povjerenstva Marka Brkića i 
Zlatka Kobaševića. 
-Brkić: prihvaća i slaže se sa kandidaturom. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za 
davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci, Prijedlog odluke o imenovanju 
Povjerenstva za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 



Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u 
zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci, Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva 
za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč. 5.  
-Pred. vijeća pročitao je 5. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o popisu i namjeni poslovnih prostora u 
vlasništvu Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
-Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o popisu i namjeni poslovnih prostora u 
vlasništvu Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog Odluke o popisu i namjeni poslovnih prostora u 
vlasništvu Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč. 6. 
-Pred. vijeća pročitao je 6. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o ukidanju postojećeg tima civilne zaštite 
opće namjene i otvorio raspravu. 
- Načelnik: obrazlaže da temeljem zaključnih ocjena i same analize stanja sustava civilne zaštite iz 
Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Andrijaševce  nismo dužni imati tim civilne zaštite opće 
namjene, ako bude potreba i situacija prvi će biti sazvani vijećnici 
Daljnje rasprave nije bilo te je Prijedlog Odluke o ukidanju postojećeg tima civilne zaštite opće 
namjene dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o ukidanju postojećeg tima civilne zaštite opće 
namjene 
 

toč. 7. 
-Pred. vijeća pročitao je 7. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o trajnoj regulaciji prometa u ulici Nikole 
Tesle, Školskoj ulici, i ulici Ante Starčevića u naselju Andrijaševci i u ulici Stjepana Radića u naselju 
Rokovci i otvorio raspravu. 
-Načelnik: Obrazlaže, naručili smo znakove sa zabranom prolaska vozila od 7 tona, imamo problem sa 
kamionima i prolascima kamiona po nerazvrstanim cestama u navedenim ulicama. Navodi da tko želi 
parkirati vozilo teže od 7 tona, morat će platiti. Za poljoprivrednike postoje alternativni pravci preko 
šljunčara. 
-Brkić: navodi kako će biti problem sa poljoprivrednicima kad krene izvoz repe. 
-Načelnik: sve će se ograničiti, reagirati će policija. 
-Brkić: slaže se sa svime ali navodi kako moramo biti spremni. 
-Načelnik: govori kako Županijske ceste imaju najave za korištenje cesta te se plaća penalizacija. Ako 
mi ne uvedemo tako reda u cestama, neće ga nikad ni biti. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća je Prijedlog Odluke o trajnoj regulaciji prometa u ulici 
Nikole Tesle, Školskoj ulici, i ulici Ante Starčevića u naselju Andrijaševci i u ulici Stjepana Radića u 
naselju Rokovci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o trajnoj regulaciji prometa u ulici 
Nikole Tesle, Školskoj ulici, i ulici Ante Starčevića u naselju Andrijaševci i u ulici 
Stjepana Radića u naselju Rokovci 

toč. 8. 
-Pred. vijeća pročitao je 8. toč. dnev. reda:Razmatranje VII. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2018. godinu i otvorio raspravu. 
-Pročelnica: obrazlaže kako je došlo do promjene u toč. 102 dodaje se nova stavka „Nadzor nad 
izvođenjem radova na predmetu nabave: Dječji vrtić-rekonstrukcija (dogradnja)“ sve ostalo ostaje 
neizmjenjeno. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Razmatranje VII. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2018. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 



 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje VII. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2018. godinu kao u prijedlogu. 
 

 
 

toč. 9. 
-Pred. vijeća pročitao je 9. toč. dnev. reda:Razmatranje  VIII. dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2018. godinu i otvorio raspravu. 
-Pročelnica: obrazlaže da imamo promjenu u toč. 106 dodaje se nova stavka „Izrada strategije razvoja 
turizma Općine Andrijaševci od 2017. Do 2022. godine“ 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Razmatranje  VIII. dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2018. godinu dao na usvajanje. 
 
 
 -Glasovanje: ZA 12 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojeno je Razmatranje  VIII. dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci 
za 2018. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.10. 
Pred. vijeća pročitao je 10. toč. dnev. reda: Razmatranje I. rebalansa Financijskog plana 
poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2018. godinu i Odluke o usvajanju I. 
rebalansa Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2018. 
godinu i otvorio raspravu: 
-Načelnik: Obrazlaže kako Komunalno društvo raste, povećava se obujam posla, a raste i proračun. 
-Majer: do sada u ovoj godini smo ostvarili sve što smo i planirali, od kupnje strojeva do broja 
zaposlenih. Povećali su se prihodi a i rashodi, navodi kako su najviše skočile plaće zbog broja 
zaposlenih.  
-Škegro: kao predsjednik NKF pohvaljuje Komunalno društvo za sve radove koje su obavili za njih i 
za klub. 
-Načelnik: obavještava kako svi trebaju znati da Komunalno društvo vrši sve poslove i za stanovništvo 
Općine Andrijaševci od košnje trave raznim strojevima, do čišćenja grobova uz važeći cjenik. 
-Majer: već smo imali dosta radova po cjeniku ove i prošle godine i stanovnici su zaista zadovoljni 
našom uslugom. 
-Škegro: možda bi više trebalo poraditi na marketingu i oglašavanju, vjerujem da nisu svi upućeni u 
usluge koje obavljate. 
-Predsjednik vijeća: navodi kako bi se udruge trebale više aktivirati kada organiziraju neka događanja 
u selu, jer većinu posla odrađuje Komunalno društvo. 
  
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Razmatranje I. rebalansa Financijskog plana poslovanja 
Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2018. godinu i Odluke o usvajanju I. rebalansa 
Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2018. godinu 
godinu dao na usvajanje. 
 

-Glasovanje: ZA 12 glasova 
 
 
 

toč. 11. 
 Pred. vijeća pročitao je 10. toč. dnev. reda: Razno i otvori raspravu. 
-Načelnik: spominje kako smo prošle godine donijeli odluku  sa početkom drugog polugodišta kako 
krećemo sa pripremama za državnu maturu, i ove godine je besplatno za sve polaznike koji su mještani 
naše Općine. 
-Sorčik: dodaje kako se taj projekt pokazao više nego odličan. 
-Načelnik: Imali smo problema da uvedemo mjere, drva ispred kuće, strojevi, napominje nikad nije 
problem nešto ostaviti na javnoj površini samo se treba najaviti u Općini. Načelnik apelira i sve 
prisutne moli da o tome povedu računa. Što se tiče kanalizacije, radovi će krenuti vrlo brzo, 
zainteresirani smo voditi više računa o našoj površini te se nadamo najboljim izvođačima radova. 
Imamo dosta projekata u tijeku, svi su financirani iz Ministarstava i Europskih fondova, napominje 
kako svi projekti idu dobro. Vrtić neće imati upisa ove godine jer još cijeli dio treba odraditi. 



Frankopan smatra da će biti na vrhunskom nivou. Ulice Stjepana Radića i Plavi Jadran-sve je 
uglavnom gotovo, još neke detalje treba doraditi, napominje da su u projektiranju i druge ulice. 
 
Načelnik spominje kako je obavio razgovor sa Marijom Bebek u vezi prodaje kuće i parcele u ulici 
Stjepana Radića 13, kč.br. 423, navedena ne pristaje na ponuđenu cijenu te traži 40.000,00 eura. 
-Brkić: smatra da treba pristati na traženu cijenu Marije Bebek jer netko drugi može kupiti kuću pa 
stvoriti probleme Općini pri kupnji. 
-Načelnik: predlaže glasanje za cijenu od 40.000,00 eura za kupnju navedene kuće. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća daje na glasanje cijenu 40.000,00 eura za kuću u Stjepana 
Radića 13, kč.br 423 u k.o. Rokovci. 
 
 
-Glasovanje: ZA 10 glasova 
          SUZDRŽANI 2 glasa 
 
 
Slijedom glasovanja usvojena je cijena 40.000,00 eura za kuću u Stjepana Radića 13, kč.br 423 u 
k.o. Rokovci kao u prijedlogu. 
 
 
Završeno u 20,30 sati. 
 
 
 
 
 
               Zapisnik vodila                                                             Predsjednik Općinskog vijeća    
        
               Sanja Uremović      Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                                                                            
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