
 
 
 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
              OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
                      Općinsko vijeće 
  
KLASA:021-05/18-02/09  
URBROJ:2188/02-03-18-3 
 
Rokovci,  17. prosinca 2018. godine 
 

ZAPISNIK 
 
Sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 17. prosinca 2018. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 19.00 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Darko Duktaj, Josip Rac, Josip Zetaković, Ljiljana Vendl, 
Matea Šebalj, Josip Babić, Marko Brkić, Tomislav Škegro, Marko Luketić (10) 
 
Odsutni: Goran Smolković, Višnjica Sorčik, Josip Turi (3) 
 
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić dipl.ing.šum. i Ante Rajković 
 
Pročelnica: Martina Markota, dipl.iur. 
 
Jedinstveni upravni odjel: Sanja Uremović 
 
Savjet mladih: Adela Dekanić 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Pred. vijeća) pozdravio  
je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 10 vijećnika) i predložio dnevni red koji glasi: 
 
 
 

 
D N E V N I    R E D 

 
1. Razmatranje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća držane dana 27. studenog 2018. 

godine  
2. Prijedlog proračuna Općine Andrijaševci za 2019. godinu i projekcija proračuna za 2020. i 

2021. godinu 
3. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2018. Godinu 
4. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi 
5. Prijedlog Odluke o davanju u zakup zemljišta 
6. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi 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 2019. godinu 

8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2018. godinu 

9. Prijedlog I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 



10. Prijedlog I. izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 
Općinu Andrijaševci u 2018. godini 

11. Prijedlog I. izmjena Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2018. godini  
12. Prijedlog I. izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini 
13. Prijedlog I. izmjena Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu 
14. Prijedlog I. izmjena  Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu 
15. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu 
16. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba za gospodarske, tehničke, socijalne i ostale 

društvene djelatnosti u 2018. godini 
17. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
18. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 
19. Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2019. godini 
20. Prijedlog Programa gradnje građevine za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu 

Andrijaševci u 2019. godini 
21. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu 
22. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu  
23. Prijedlog Programa javnih potreba za gospodarske, tehničke, socijalne i ostale društvene 

djelatnosti u  2019. godini 
24. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini 
25. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru za 2019. godinu 
26. Prijedlog Programa korištenja sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu   
27. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih 

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

28. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Andrijaševci za 2019. 
godinu 

29. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Andrijaševci za 
2019. godinu 

30. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje zdravstvenog radnika – 
mrtvozornika 

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

-Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je predloženi Dnevni red. 
 

toč.1 
Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda: Razmatranje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća 
držane dana 27. studenog 2018. godine i otvorio raspravu: 
Duktaj: Primjećuje u Zapisniku sa 14. sjednice Općinskog vijeća u toč. 4 riječ parcela, te predlaže da 
se promijeni u hrvatsku riječ koja glasi katastarska čestica. 
Daljnje rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća dao na 
usvajanje. 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća. 
  

 



 
 

toč.2 
Pred. vijeća je pročitao 2. točku dnev. reda Prijedlog proračuna Općine Andrijaševci za 2019. godinu i 
projekcija proračuna za 2020. i 2021. godinu, Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Andrijaševci 
za razdoblje od 2019. do 2021. godine, te Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2019. godinu 
kao u prijedlogu. i otvorio raspravu. 
Načelnik: Svi su upoznati sa  izradom proračuna, radimo na prihodima za sljedeću godinu, obzirom da 
imamo dosta projekata sve treba staviti u proračun. Troškovni dio uvijek pokušavamo izravnati sa 
prihodima. Trebaju nam biti isplaćena sredstva iz fondova, a imamo i ishođen dozvoljeni minus. 
Predsjednik: napominje da je proračun veći za 4.800.000,00 kuna. 
Zamjenik načelnika: R220 Dječji vrtić mijenjamo sa 200.000,00 na 400.000,00 tisuća 
R221 mijenjamo sa 500.000,00 na 700.000,00. –preraspodjela je unutar stavke. 
Škegro: Kako napreduje plan kapitalnih projekata za Zadrugu? 
Načelnik: Mi kao Jedinica Lokalne Samouprave idemo na to da uredimo prostor preko fondova. 
Obzirom da su sredstva velika bila bi ludost ne pristupiti tome. 
Duktaj: napominje kako Općina Andrijaševci od 2013. godine dosta dobro napreduje. Predlaže da se 
sve stavke napišu u excel tablici i objave u časopisu Most. 
Načelnik: uvijek na vrijeme krećemo sa svime i uvijek smo spremni sa projektnim dokumentacijama. 
Onaj tko se kreće u krugu Županije neće čuti ništa loše o našoj Općini. 
Zamjenik načelnika: nadovezuje se na Duktaja i čita realizaciju proračuna od 2012. do 2017. godine: 

 2012.- 3.522.659,98 
 2013.- 4.536.829,00 
 2014.- 5.341.035,00 
 2015.- 6.306.742,67 
 2016.- 7.895.868,73 
 2017.- (do 30.09.) 6.997.230,05 

Načelnik: projekcija je u skladu s planovima. 
Daljnje rasprave  nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog proračuna Općine Andrijaševci za 2019. godinu i 
projekcija proračuna za 2020. i 2021. godinu Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Andrijaševci 
za razdoblje od 2019. do 2021. godine, te Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2019. godinu 
dao na usvajanje 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog proračuna Općine Andrijaševci za 2019. godinu i 
projekcija proračuna za 2020. i 2021. godinu, Prijedlog Plana razvojnih programa Općine 
Andrijaševci za razdoblje od 2019. do 2021. godine, te Prijedlog Odluke o izvršavanju 
proračuna za 2019. godinu kao u prijedlogu.  

 
toč.3 

Pred. vijeća je pročitao 3. točku dnev. reda Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2018. godinu i otvorio raspravu: 
Načelnik: vidljiva su trenutna novčana kretanja. Imat ćemo još jedan „svečani“ rebalans jer se u 
zadnjih 15 dana u godini puno toga promijeni.  
Daljnje rasprave  nije bilo te je Pred.vijeća 3. točku dnev. reda Prijedlog III. izmjena i dopuna 
Proračuna Općine Andrijaševci za 2018. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci 
za 2018. godinu. 
 

toč.4 



Pred. vijeća je pročitao 4. točku dnev. reda Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi i otvorio raspravu: 
Pročelnica: na prošlom vijeću donijeli smo Odluku o vrijednosti boda. Iznos komunalne naknade se 
nije mijenjao, jedino što se sada naplaćuje poreznim zakonom. Novina je da se komunalna naknada u 
rješenju o komunalnoj naknadi utvrđuje u godišnjem iznosu, što se prije utvrđivalo u mjesečnom 
iznosu. 
 
 
Daljnje rasprave  nije bilo te je Pred.vijeća 4. točku dnev. reda Prijedlog Odluke o komunalnoj 
naknadi dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi. 
 

 
toč.5 

Pred. vijeća je pročitao 5. točku dnev. reda Prijedlog Odluke o davanju u zakup zemljišta i otvorio 
raspravu: 
Načelnik: razgovarali smo već prošli put o zemljištu koje je prešlo u vlasništvo Općine Andrijaševci. 
Organizirali smo natječaj i čekamo odobravanje programa. Natječaj je dobio Danijel Krznarić. 
Brkić: zaprimili smo osam ponuda, gledali smo da to bude korektno i transparentno. 
Načelnik: natječaj je dobio onaj tko je prvi predao. 
Predsjednik: katastarska čestica je isplativa a cijena mala, da se dala na prodaju velik broj ljudi bi bio 
zainteresiran. 
Daljnje rasprave  nije bilo te je Pred.vijeća 5. točku dnev. reda Prijedlog Odluke o davanju u zakup 
zemljišta dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog  Odluke o davanju u zakup zemljišta. 
 

 
toč.6 

Pred.vijeća je pročitao 6. točku dnev.reda  Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Andrijaševci i 
otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća 6. točku dnev.reda Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog  Odluke o socijalnoj skrbi. 
 

toč.7 
Pred.vijeća pročitao je 7. točku 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 2019. godinu i otvorio raspravu: 
Zamjenik načelnika: napominje da su 19. listopada 2018.godine uplaćena sredstva svim političkim 
strankama. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća 7. točku 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 2019. godinu dao na 
usvajanje. 

 
- Glasovanje. ZA 10 glasova 

 



Slijedom glasovanja, usvojen je 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 2019. godinu 
 

 
 
 

toč.8 
Pred.vijeća pročitao je 8. točku dnev.reda Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu i otvorio raspravu: 
Zamjenik načelnika: po samoj realizaciji bit će promjena. Dječja igraonica neće biti realizirana u ovoj 
godini. 
Škegro: kako ide plan dokumentacije za kanalizaciju? 
Zamjenik načelnika: sve je gotovo i dogovoreno, imamo i izvođača. S nestrpljenjem očekujemo 
početak radova. 
Škegro: kakav je plan za biciklističku stazu prema Cerni? 
Zamjenik načelnika: dogovoreno je sa projektantom, tražimo najbolji model kako izbjeći imovinsko 
pravne odnose. Moramo temeljito pristupiti svemu. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća 8. točku dnev.reda  Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu dao na usvajanje 

 
- Glasovanje. ZA 10 glasova 

 
Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 
 
 

toč.9 
Pred.vijeća pročitao je 9. točku dnev.reda Prijedlog I. izmjena Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2018. godini i otvorio raspravu: 
Zamjenik načelnika: prošli smo na natječaju za energetsku učinkovitost, već na proljeće možemo 
očekivati radove. Vrijednost investicije je 300.000,00 kuna. Što se tiče javnih površina, direktor 
Komunalnog društva Martin Majer na prošlom vijeću je sve objasnio. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća 9.točku dnev.reda  Prijedlog I. izmjena Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini dao na usvajanje. 

 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog I. izmjena Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2018. godinu. 
 

toč.10 
Pred.vijeća pročitao je 10.točku dnev.reda Prijedlog I. izmjena Programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2018. godini i otvorio raspravu 
Zamjenik načelnika: Agroproteinka, animalni otpad, neće biti dosta sredstava za ovu godinu, radi se o 
znatnim količinama otpada. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog I. izmjena Programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2018. godini dao na usvajanje 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog I. izmjena Programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2018. godini. 
 



 
toč.11 

Pred.vijeća pročitao je 11. točku dnev.reda Prijedlog I. izmjena Programa održavanja nerazvrstanih 
cesta u 2018. godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog I. izmjena Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 
2018. godini dao na usvajanje 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog I. izmjena Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 
2018. godini 

toč.12 
Pred.vijeća pročitao je 12. točku dnev.reda Prijedlog I. izmjena Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa u 2018. godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog I. izmjena Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa u 2018. godini dao na usvajanje 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog I. izmjena Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa u 2018. godini 
 

toč.13 
Pred.vijeća pročitao je 13.točku dnev.reda Prijedlog I. izmjena 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 I. izmjena Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog I. izmjena Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu 
 
 

toč.14 
Pred.vijeća pročitao je 14.točku dnev.reda Prijedlog I. izmjena  Programa javnih potreba u kulturi za 
2018. godinu i otvorio raspravu 
Duktaj: Što je sa dokumentacijom za Dom kulture? 
Načelnik: u ožujku 2019. godine sve treba biti spremno. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog I. izmjena  Programa javnih potreba u kulturi za 
2018. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2018. 
godinu. 
 

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

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 



Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u sportu za 2018. 
godinu. 
 

 
 
 
 

toč.16 
Pred.vijeća pročitao je 16.točku dnev.reda Prijedlog I. izmjena 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 I. izmjena Programa javnih potreba za gospodarske, 
tehničke, socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2018. godini dao na usvajanje. 
 

 
- Glasovanje. ZA 10 glasova 

 
Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba za gospodarske, 
tehničke, socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2018. godini 
 
 

toč.17. 
 

Pred.vijeća pročitao je 17. točku dnev.reda Prijedlog Programa gradnje objekata i uređenja komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu i otvorio raspravu 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Programa gradnje objekata i uređenja komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu dao na usvajanje 

 
- Glasovanje. ZA 10 glasova 

 
Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog Programa gradnje objekata i uređenja komunalne 
infrastrukture za 2019. godinu 

 
 

toč.18 
Pred.vijeća pročitao je 18. točku dnev.reda Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2019. godini i otvorio raspravu 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. 
godini dao na usvajanje 
 

-Glasovanje  ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2019. godini 

 
toč.19 

Pred.vijeća pročitao je 19. točku dnev.reda Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2019. 
godini i otvorio raspravu 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2019. godini 
dao na usvajanje 
 

-Glasovanje  ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2019. 
godini 

 



toč.20 
Pred.vijeća pročitao je 20. točku dnev.reda Prijedlog Programa gradnje građevine za gospodarenje 
komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2019. godini i otvorio raspravu 
Rasprave nije bilo, te je Pred.vijeća Prijedlog Programa gradnje građevine za gospodarenje 
komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2019. godini dao na usvajanje 
 

-Glasovanje  ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je prijedlog  Programa gradnje građevine za gospodarenje 
komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2019. godini 

 
toč.21 

Pred.vijeća pročitao je 21. točku dnev.reda Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2019. 
godinu i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu dao na 
usvajanje. 
 

-Glasovanje  ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu. 
 

toč.22 
Pred.vijeća pročitao je 22.točku dnev.reda Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu 
i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu dao na 
usvajanje. 
 

-Glasovanje ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu. 
 

toč.23 
Pred.vijeća pročitao je 23.točku dnev.reda Prijedlog Programa javnih potreba za gospodarske, 
tehničke, socijalne i ostale društvene djelatnosti u  2019. godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Programa javnih potreba za gospodarske, tehničke, 
socijalne i ostale društvene djelatnosti u  2019. godini dao na usvajanje. 
 

-Glasovanje ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog Programa javnih potreba za gospodarske, tehničke, 
socijalne i ostale društvene djelatnosti u  2019. godini. 
 

toč.24 
Pred.vijeća pročitao je 24. točku dnev.reda Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 
2019. godini i otvorio raspravu. 
Predsjednik vijeća: Kod ove stavke imamo izmjenu, ukupni iznos ostaje isti 470.000,00 kuna ali 
imamo preraspodjelu sredstava: 
 
R079........Prometna signalizacija..................................................................................5.000,00 kuna 
R081........Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete........................100.000,00 kuna 
R190........Proširenje vodovodne mreže.....................................................................10.000,00 kuna 
R200........Spremište strojeva i alata-izgradnja...........................................................100.000,00 kuna 
R193........Proširenje i modernizacija javne rasvjete................................................120.000,00 kuna 
R208........Obnova objekta poljoprivredne zadruge.................................................135.000,00kuna 
 



Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 
2019. godini dao na usvajanje. 
 
 -Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 
2019. godini. 
 

toč.25 
Pred.vijeća pročitao je 25. točku dnev.reda Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu i otvorio raspravu. 
Predsjednik vijeća: Kod ove stavke imamo novi prijedlog, ukupni iznos ostaje isti 40.000,00 kuna. 
Sredstva se planiraju utrošiti u izradu: -Uređenje Blaca (pozicija u proračunu R089). 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu dao na usvajanje. 
 
 -Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu. 
 

toč.26 
Pred.vijeća pročitao je 26. točku dnev.reda Prijedlog Programa korištenja sredstava od zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu. 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Programa korištenja sredstava od zakupa i dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu   dao na usvajanje. 
 
 -Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog Programa korištenja sredstava od zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. 
godinu.   
 

toč.27 
Pred.vijeća pročitao je 27. točku 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 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za 
uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu na području Općine Andrijaševci 

 
toč.28 

Pred.vijeća pročitao je 28. točku dnev.reda Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na 
području Općine Andrijaševci za 2019. godinu i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Andrijaševci za 2019. godinu dao na usvajanje. 
 
 -Glasovanje ZA 10 glasova 
 



Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Andrijaševci za 2019. godinu. 
 

 
 

toč.29 
Pred.vijeća pročitao je 29. točku dnev.reda Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Andrijaševci za 2019. godinu i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Andrijaševci za 2019. godinu dao na usvajanje. 
 
 -Glasovanje ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Andrijaševci za 2019. godinu. 
 
 

toč.30 
Pred.vijeća pročitao je 30. točku dnev.reda Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje 
zdravstvenog radnika – mrtvozornika. 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje 
zdravstvenog radnika – mrtvozornika dao na usvajanje. 
 
 -Glasovanje ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje 
zdravstvenog radnika – mrtvozornika. 
 

toč.31 
Pred.vijeća pročitao je 31. točku dnev.reda Razno i otvorio raspravu. 
Duktaj: izuzetno mi je drago vidjeti da vijećnici napreduju, osobito mladi koji su na prošlom vijeću 
bili suzdržani, a danas su glasali za proračun 2019. godine. 
Načelnik: poslije prošlog vijeća obavio sam razgovor sa gospođom Bebek u planiranju kupovanja 
kuće u Stjepana Radića 13 u Rokovcima, obzirom da nije pristala na cijenu tražio sam procjenu 
nekretnine za istu i sad čekamo odgovor. Cilj nam je izvesti sve po zakonu. 
Nadalje, imali smo sastanak sa tvrtkama koje imaju potencijala da nam izađu u susret HR VODE, 
HEP, PIS, VVK radi velike sanacije infrastrukture, uređenje staze uz obalu za sigurniju prometnicu. 
Rac: koliki je rok za stazu do preljevnice? 
Načelnik: 3 godine. 
 
Završeno u 20:30h 
 
 
Zapisnik vodila                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća    
        
Sanja Uremović                       Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                      
 
 


