
  
 
 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
              OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
                     Općinsko vijeće 
  
KLASA:021-05/19-02/02  
URBROJ:2188/02-03-19-4 
 
Rokovci,  06. ožujka 2019. godine 
 

ZAPISNIK 
 
Sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 06. ožujka 2019. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 20:00 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Darko Duktaj, Josip Rac, Ljiljana Vendl, Marko Brkić,  
Tomislav Škegro, Josip Turi, Josip Babić, Matea Šebalj (9) 
 
Odsutni: Goran Smolković, Josip Zetaković, Marko Luketić, Višnjica Sorčik (4) 
 
Zamjenik općinskog načelnika:  Ante Rajković 
 
Pročelnica: Martina Markota 
 
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 9  vijećnika) i predložio dnevni redi i nadopunu dnevnog reda 
koji glasi: 
 

D N E V N I    R E D 
 

 
1. Razmatranje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća održane 31. siječnja 2019. godine 
2. Prijedlog Odluke o povjerenju upravljanja grobljima na području Općine Andrijaševci i 

davanju javnih ovlasti 
3. Razmatranje Izvješća o radu za 2018. godinu davatelja usluge Strunje – trade d.o.o. iz Privlake 
4. Razmatranje I. i II. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2019. godinu 
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju pješačkih  staza 

groblja 
6. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Andrijaševci za razdoblje 2016.-2022. godine 
7. Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Vinkovci 
8. 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 17. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 31. siječnja 2019. godine  i otvorio raspravu: 
 
Rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća. 
 

 
 
 

toč.2 
Pred. vijeća je pročitao 2. točku dnev. reda Prijedlog Odluke o povjerenju upravljanja grobljima na 
području Općine Andrijaševci i davanju javnih ovlasti i otvorio raspravu: 
 
Pročelnica: mijenjao se Zakon o grobljima, morali smo se uskladiti. Sve su to tehničke stvari. 
Povjerava se upravljanje grobljima  i mrtvačnicama te davanje javnih ovlasti trgovačkom društvu. 
Škegro: što znači naknada za izradu spomenika? 
Zamjenik načelnika: plaća se naknada za izradu spomenika po mjestu 300,00 kuna, bez Suglasnosti 
Komunalnog društva ne može se graditi spomenik na groblju. 
 
Daljnje rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o povjerenju upravljanja grobljima na 
području Općine Andrijaševci i davanju javnih ovlasti   dao na usvajanje 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o povjerenju upravljanja grobljima na 
području Općine Andrijaševci i davanju javnih ovlasti  kao u prijedlogu.  

 
 

toč.3 
Pred. vijeća je pročitao 3. točku dnev. reda  Razmatranje Izvješća o radu za 2018. godinu davatelja 
usluge Strunje – trade d.o.o. iz Privlake i otvorio raspravu:  
 
Zamjenik načelnika: u ime načelnika pozdravljam sve prisutne te ispričavam načelnikovu odsutnost. 
Strunje – trade d.o.o. dužan je jednom godišnje dostaviti Izvješće o radu, količini otpada dinamici 
rada, planovima, a na nama je da ga razmotrimo. Moramo smanjiti količinu komunalnog otpada, što 
više kontrolirati zelene otoke. Na dnevnoj bazi ima nesavjesnih mještana koji i dalje ne razvrstavaju 
otpad te ga odlažu na raznim mjestima. Obaveza koncesionara je odvesti kontejnere sa zelenih otoka 
ako je otpad razvrstan, ako nije razvrstan otpad svaki odvoz nam se dodatno naplaćuje.  
Duktaj: kako se vrši odvaga otpada i na kojoj lokaciji? 
Zamjenik načelnik: sada radi na svojoj vagi u svom reciklažnom dvorištu. Dostavlja nam prateće 
listove, a odlaže na ovlaštenom odlagalištu u Vukovaru. Kad se vrši vaganje otpada možemo poslati 
predstavnika Općine da prisustvuje vaganju. 
Škegro: bilo bi dobro da imamo analizu. 
Zamjenik načelnika: možemo prirediti za sljedeću sjednicu vijeća.  
 
 



Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Razmatranje Izvješća o radu za 2018. godinu davatelja 
usluge Strunje – trade d.o.o. iz Privlake dao na usvajanje 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje Izvješća o radu za 2018. godinu davatelja usluge 
Strunje – trade d.o.o. iz Privlake kao u prijedlogu. 
 

 
 
 
 
 
 

toč.4 
Pred. vijeća je pročitao 4. točku dnev. reda  Razmatranje I. i II. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2019. godinu i otvorio raspravu: 
 
Pročelnica: u I. izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Andrijaševci za 2019. godinu pod rednim 
brojem 60. mijenja se naziv predmeta nabave iz „Energetska obnova upravne zgrade Općine 
Andrijaševci“ u „ Radovi na energetskoj obnovi upravne zgrade Općine Andrijaševci“.  Pod rednim 
brojem 84. procijenjena vrijednost je veća sa 160.000,00 mijenja se u 199.000,00 kuna. U II. 
Izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Andrijaševci za 2019. godinu pod rednim brojem 83. 
mijenja se procijenjena vrijednost sa 160.000,00 u 199.000,00 kuna. Pod rednim brojem 84. mijenja se 
procijenjena vrijednost sa 160.000,00 u 199.000,00 kuna i pod rednim brojem 85. mijenja se naziv 
predmeta nabave iz „Nabava namještaja i opreme za potrebe objekata u vlasništvu Općine 
Andrijaševci“ u „Nabava uredskog namještaja i opreme za potrebe objekta u vlasništvu općine 
Andrijaševci“ 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Razmatranje I. i II. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2019. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje I. i II. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2019. godinu kao u prijedlogu. 
 
 

toč.5 
 
Pred.vijeća pročitao je 5. točku dnev. reda Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu 
ulaganja u izgradnju pješačkih  staza groblja i otvorio raspravu: 
 
Zamjenik načelnika: donijeli smo Odluku o ulaganju u pješačke staze u ulici kralja Tomislava u  
Andrijaševcima. U razgovoru sa voditeljem Lag-a  projekt neće biti prihvatljiv, stoga smo se odlučili 
na izgradnju pješaćkih staza na groblju u Rokovcima. Pristupili smo  izradi dokumentacije jer svakako 
smo planirali u budućnosti izradu pješačkih staza na grobljima. 
Turi: jel postoji mogućnost da se financira staza u ulici Kralja Tomislava iz Općinskih sredstava? 
Zamjenik načelnika: postoji mogućnost u skorije vrijeme. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu 
ulaganja u izgradnju pješačkih  staza groblja dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 



Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u 
izgradnju pješačkih  staza groblja kao u prijedlogu. 
 

toč.6 
Pred.vijeća pročitao je 6. točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o donošenju Plana 
gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za razdoblje 2016.-2022. godine i otvorio raspravu: 
 
Pročelnica: nakon tri godine dobili smo prethodnu Suglasnost na Plan gospodarenja otpadom Općine 
Andrijaševci za razdoblje 2016.-2022.godine od Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu 
okoliša VSŽ, dobili smo Mišljenje da je prihvatljiv plan za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti 
glavnu ocjenu  o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Općina je na vijeću donijela Plan 
gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za razdoblje 2016.-2022.godine, ali smo u međuvremenu 
dobili informaciju da je prije donošenja Plana bilo potrebno zatražiti mišljenje o tome da je postupak 
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš proveden sukladno Zakonu. Stoga smo po 
uputama Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša VSŽ morali donijeti Odluku o 
poništenju Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za razdoblje od 
2016. do 2022. godine. U međuvremenu smo dobili mišljenje da je postupak ocjene o potrebi strateške 
potrebe utjecaja na okoliš proveden sukladno Zakonu. 
  
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o donošenju Plana 
gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za razdoblje 2016.-2022. godine dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o donošenju Plana 
gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za razdoblje 2016.-2022. godine kao u prijedlogu. 
 

toč.7 
Pred.vijeća pročitao je 7. točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Javna 
vatrogasna postrojba Vinkovci i otvorio raspravu: 
 
Zamjenik načelnika: ovo pitanje nas je sve mučilo, bili smo i kažnjavani ali evo napokon Vinkovci će 
nas pokrivati, imamo vrlo dobru uslugu i naš trošak prema njima će biti minimalan. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Javna 
vatrogasna postrojba Vinkovci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna 
postrojba Vinkovci. godine kao u prijedlogu. 
 
 

toč.8 
Pred.vijeća pročitao je 8. točku dnevnog reda Razno i otvorio raspravu: 
 
Zamjenik načelnika: do kraja mjeseca ožujka možete očekivati još jedno vijeće. 
Što se tiče radova na izgradnji zgrade na Frankopanu polako se sve privodi kraju, namještaj je 
postavljan i uskoro očekujemo primopredaju. Na izgradanji zgrade vrtića napredujemo, unutra se 
postavlja stolarija, uskoro će se postaviti i podovi. Krećemo i sa drugom fazom izgradnje pješačke 
staze u ulici Plavi Jadran u Rokovcima. 
Hrvatske vode rade na uređenju obale Bosuta u Bosutskoj ulici u Rokovcima, a krajem ožujka kreću i  
radovi na čišćenju i košnji detaljnih melioracijskih kanala III. i IV. reda, gdje je izvođač firma 
„Sokol“.  



Krenuo je i program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem do rujna se nadamo da će 
ugovori biti potpisani. U natječaj ide oko 300 hektara zemlje. 
Kuća u Stjepana Radića 13, u Rokovcima-načelnik je obavio još jedan razgovor sa vlasnicom Marijom 
Bebek, cijena se spušta, a mi smo i dalje stava da je želimo kupiti i nastaviti sa projektom. 
Kao što već većina znate kolega Zlatko Blažinkov je otišao u mirovinu, uskoro će biti raspisan natječaj 
za prijem jednog djelatnika jer posla je puno i poprilično fali jedna osoba. 
 

 
 
 
 

 
Zaključeno u 21:15 sati 
 
 
   Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća 
 
   Sanja Uremović                   Zlatko Kobašević, bacc.oec. 
 
________________                ___________________________ 
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