
 
 
 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
              OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
                      Općinsko vijeće 
  
KLASA:021-05/18-02/10  
URBROJ:2188/02-03-18-4 
 
Rokovci,  28. prosinca 2018. godine 
 

ZAPISNIK 
 
Sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 28. 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, 
Marko Brkić, Tomislav Škegro, Marko Luketić, Višnjica Sorčik (9) 
 
Odsutni: Goran Smolković, Josip Turi, Josip Babić, Matea Šebalj (4) 
 
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić dipl.ing.šum. i Ante Rajković 
 
Jedinstveni upravni odjel: Sanja Uremović 
 
Savjet mladih: Adela Dekanić 
 
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 9 vijećnika) i predložio dnevni red i nadopunu dvnevnog reda 
koji glasi: 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Razmatranje zapisnika s 15. Sjednice Općinskog vijeća, održane dana 17. Prosinca 2018. 
godine 

2. IV. Izmjene i dopune proračuna Općine Andrijaševci za 2018. godinu. 
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju 

Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2019. 
godinu 

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju 
Plana rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2019. godinu 

5. Razno 
 

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

-Glasovanje: ZA 9 glasova  
 
Slijedom glasovanja usvojen je predloženi Dnevni red. 
 



toč.1 
Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda: Razmatranje zapisnika s 15. Sjednice Općinskog vijeća, 
održane dana 17. Prosinca 2018. godine i otvorio raspravu: 
Rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća. 
  

 
 
 

toč.2 
Pred. vijeća je pročitao 2. točku dnev. reda IV. Izmjene i dopune proračuna Općine Andrijaševci za 
2018. godinu i otvorio raspravu: 
Načelnik: Zadnje izmjene i dopune proračuna se u 95%  stavki neće mijenjati osim za Vrtić i Stjepana 
Radića što se tiče računa. 
Daljnje rasprave  nije bilo te je Pred.vijeća  IV. Izmjene i dopune proračuna Općine Andrijaševci za 
2018. godinu  dao na usvajanje 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojene su IV. Izmjene i dopune proračuna Općine Andrijaševci za 2018. 
godinu u prijedlogu.  

 
toč.3 

Pred. vijeća je pročitao 3. točku 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 2019. godinu i otvorio raspravu: 
Majer: Pozdravljam sve nazočne i riječ prepuštam načelniku 
Načelnik: U planu su stavljene što pobliže cijene sa satnicama, nije lako predvidjeti, sve ovisi imamo 
li te godine javne radove. Nepromijenjena su održavanja. Svake godine Komunalno društvo raste i 
napreduje. Planiramo proširenje djelatnosti, ljudi i strojeva. Vrlo smo zadovoljni jer iz godine u 
godinu rastemo oko 10%. 
Škegro: Koliki su prihodi od grobne naknade? 
Majer: 70%. 
Načelnik: Obzirom da nismo unazad par godina imali naplatu grobnih mjesta, naplata je više nego 
dobra. 
Duktaj: Račun koji pošaljete na kraju godine za naplatu grobnog mjesta od Komunalnog društva, zašto 
ga ne pošaljete početkom godine? 
Majer: U tekućoj godini možete platiti naknadu za grobno mjesto u uredu na blagajni, a na kraju 
godine izdajemo transakcijske račune. 
Luketić: Kad se sahranjuje netko tko nije iz našeg mjesta, jel cijena ista? 
Majer: Za svakoga je cijena ista. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju 
suglasnosti na Odluku o usvajanju Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-
Andrijaševci d.o.o. za 2019. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojeno je Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju 
suglasnosti na Odluku o usvajanju Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva 
Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2019. godinu kao u prijedlogu. 
 

 



toč.4 
Pred. vijeća je pročitao 4. točku dnev. reda. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o 
davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Plana rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci 
d.o.o. za 2019. godinu i otvorio raspravu. 
Raprave nije bilo te je Pred.vijeća Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti 
na Odluku o usvajanju Plana rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2019. godinu 
dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojeno je Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju 
suglasnosti na Odluku o usvajanju Plana rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. 
za 2019. godinu. 
 
 

toč.5 
Pred.vijeća pročitao je 5. točku dnev.reda Razno te otvorio raspravu: 
Načelnik: Ukratko, radovi na objektima, mali zastoj zbog vremenskih uvjeta, rokovi istječu ali se 
mogu završiti bez problema, ne želimo inzistirati  jer sve se nastavlja u skladu s planovima. 
U svakoj situaciji uspjeli smo dobiti neke novce, koje treba iskoristiti. 
Danas smo dogovorili namještaj za Vrtić i Frankopan, vrlo brzo će biti na vrhunskoj razini. 
Nadalje, istaknuo bih dobili smo čestitku od nadbiskupa Đure Hranića, zahvalnicu od HOS-a kojima 
svake godine pomognemo, čestitku i zahvalu od 3. Satnije i vojne policije sa kojima smo imali na 
Lovačkom domu druženje. 
Odobrenjem Vijeća, poslali smo  u Poreznu upravu dopis gdje su dostavili referentne cijene za kč.br. 
423 u k.o. Rokovci. 
 -poljoprivredno zemljište od  3,24 kn/m² - 4,54 kn/m² 
 -građevinsko zemljište     od  37,30 kn/m² - 111,90 kn/m² 
 -stambeni prostor             od 746,00 kn/m² - 2.984,00 kn/m² 
Uzeli smo srednju cijenu, oko 300.000,00 kuna. 
Poljski putovi, na tragu priče, Ante je bio u Zagrebu mogli bi riješiti dvije destinacije: Prvu prema 
Ivankovu-profil ceste u punoj širini. Drugu od Pikove farme oko Gaja do Sabadoša, vezano uz šumske 
ceste također jedan dio. S time smo riješili dobre poljoprivredne pravce ostaje nam još samo put prema 
Prodanovcima. 
Zamjenik načelnika: Odobrena su sredstva  ŽUC-a za autobusna stajališta u Andrijaševcima oba u 
ulici Matije Gupca. Odobrena su i sredstva Ministarstva regionalnog razvoja za uređenje centra 
Rokovaca i Andrijaševaca. 
Duktaj: Godina je bila uspješna, ali u 2018. godini ishodili smo samo dva akta za građenje, u 2019. 
godini treba iskoristiti vrijeme i ishoditi građevinske dozvole od Uskrsa, treba držati ritam. 
Zahvaljuem se u ime Zajednice športskih udruga za kapitalna ulaganja vezana za komunalnu 
infrastrukturu a koja će koristiti Zajednici.. Posebno bi spomenuo i pohvalio kolegicu Martinu 
Markotu, koja je zaista privržena poslu i savjesno odrađuje svoj posao. I na kraju zanima me zašto 
časopis „Most“ nije izašao prije Božića? 
Načelnik: U sljedećoj godini ne možemo očekivati ovakav tempo, slijedeće godine dolazi izgradnja 
kanalizacije čiji projekt vrijedi 5.000.000,00 kuna, a već su neka sredstva i uplaćena. Zato možemo 
očekivati da će sve ostalo pomalo stati ali ne i zanemariti. Do sada smo imali dobar tempo sve 
uspijevamo sanirati. Ono što se može očekivati su Dom kulure, Uređenje centra Rokovaca i 
Andrijaševaca, Bosutska ulica je u završnoj fazi. Ukoliko se pojavi da netko financira sve je spremno. 
Duktaj: Slažem se, ali akt ako se ishodi vrijedi tri godine. 
Brkić: Kad kreće kanalizacija? 
Načelnik: u 15 dana očekujemo prve radove. 
Predsjednik vijeća: Izvješćujem kako je u LAG-u počela raspodjela projekata. Tri projekta su prošla. 
Jedan projekt je iz sela. Imamo 9.800.000,00 kuna koje treba iskoristiti. Projekt od 900.000,00 kuna je 
prošao za opremanje 10 škola kako bi se poljoprivreda približila djeci, među njima je i naša škola. 
Najava sa Academusom projekt zapošljavanje, volontiranje, ako imamo kapacitet  i mogućnost.  



Duktaj: Koji su rokovi? 
Predsjednik vijeća: U siječnju idu prijave, voditeljica je rekla da ima sredstava, dakle treba biti budan i 
spreman. 
Sorčik: Obraća se Darku Duktaj; da ti odgovorim zašto časopis „Most“ nije izašao. Zebra nije radila 
pa nije bilo u mogućnosti poslati ga na tisak. Sve je lektorirano i spremno. Imamo zanimljiv članak 
svećenika Josipa Levakovića koji ćemo objaviti. Napominje, kako smo mogli nagraditi učenike koji 
imaju vanserijske rezultate kao poticaj onima koji su se probili na državnoj razini. Jurković je 
izvanredan, na lidranu je oduševio. 
Duktaj: Ja sam razgovarao sa ravnateljem Igorom Miličević koji će osnivati stručno povjerenstvo. 
Načelnik: Pohvalno, ali mi to već uredno radimo svake godine, poanta priče je samo da ih se predloži, 
a ne da ih mi moramo  sami tražiti. Svakoga treba istaknuti, prezentirati i bit će nagrađen. Kao što su 
bili Eva Blažević, Lea Levaković, Karalić, Martinović i dr. 
Duktaj: Ako su u pitanju djeca, treba alarm iz škole. 
Zamjenik načelnika: Donesena je Odluka o povećanju stipendija sa 1000,00 kuna na 2000,00 kuna. 
Načelnik: Danas oporba nije prisutna, žao mi je ipak je svečano Zahvaljuje svima na predanom  i 
korektnom radu u Općini i oko nje.  
 
Zaključeno u 20:00 sati 
 
 
 
Zapisnik vodila                                                                          Predsjednik Općinskog vijeća    
        
Sanja Uremović                     Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                                                                            
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