
  
 
 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
              OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
                     Općinsko vijeće 
  
KLASA:021-05/19-02/03  
URBROJ:2188/02-03-19-6 
 
Rokovci,  27. ožujka 2019. godine 
 

ZAPISNIK 
 
Sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 27. ožujka 2019. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 20:00 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Darko Duktaj, , Ljiljana Vendl, Marko Brkić,  Tomislav 
Škegro, Josip Babić, Matea Šebalj, Josip Zetaković,  Marko Luketić (9) 
 
Odsutni: Goran Smolković, Višnjica Sorčik, Josip Rac, Josip Turi  (4) 
 
Načelnik i zamjenik općinskog načelnika:  Damir Dekanić, Ante Rajković 
 
Pročelnica: Martina Markota 
 
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 redi i nadopunu dnevnog reda 
koji glasi: 
 

D N E V N I    R E D 
 

 
1. Razmatranje Zapisnika sa18. sjednice Općinskog vijeća održane dana 06. ožujka 2019. godine 
2. Razmatranje III. izmjena i dopuna Plana nabave za Općinu Andrijaševci za 2019. godinu 
3. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih 

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

4. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci 
za razdoblje 2016. – 2022. godine 

5. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 1196 k.o. Rokovci 
6. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u 

izgradnju pješačke staze u Ulici Kralja Tomislava u Andrijaševcima 
7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

ukopa pokojnika unutar groblja 



8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih 
poslova 

9. Prijedlog Odluke o načinu raspolaganja nekretninama u k.o. Savudrija i k.o. Biograd Na Moru 
te poslovnim udjelima u trgovačkim društvima 

10. Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za  
razdoblje srpanj- prosinac 2018. godine 

11. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 
Općine Andrijaševci za 2018. godinu 

12. RazmatranjeIzvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 
odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada 

 i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Andrijaševci u 2018. godini 
13. Razmatranje Godišnjeg izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2018. godini 
14. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara u Općini Andrijaševci za 2018.  godinu 
15. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2018. 

godinu 
16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za Općinu Andrijaševci u 2018. godini 
17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu 
18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2018. godinu 
19. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za gospodarske, tehničke 

socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2018. godini 

20. Razmatranje Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Odluke o korištenju sredstava od zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. 
godinu 

21. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu 

22. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2018. godinu 
23. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga  kandidata za suce porotnike Županijskog suda u 

Vukovaru 
24. 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 sa18. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 06. ožujka 2019. godinei otvorio raspravu: 
 
Rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća. 
 
 

toč.2 
Pred. vijeća je pročitao 2. točku dnev. reda Razmatranje III. izmjena i dopuna Plana nabave za Općinu 
Andrijaševci za 2019. godinu i otvorio raspravu: 
 



Pročelnica: Kao što je navedeno, mijenja se točka 68, odnosno Procijenjena vrijednost je nešto veća sa 
237.600,00 se povećava na 240.000,00 kuna. U ostalom dijelu ostaje nepromijenjeno. 
 
Daljnje rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća Razmatranje III. izmjena i dopuna Plana nabave za Općinu 
Andrijaševci za 2019. godinu dao na usvajanje 
 

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

 
 

toč.3 
Pred. vijeća je pročitao 3. 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:  
 
Pročelnica:svake godine se donosi ova odluka, obzirom da se izmijenio Zakon o poljoprivrednom 
zemljištu izmijenili smo samo članke, odnosno prilagodili smo se novom Zakonu. 
 
Daljnje 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 9 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 kao u prijedlogu. 
 

 
 
 
 
 
 

toč.4 
Pred. vijeća je pročitao 4. točku dnev. reda  Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja 
otpadom Općine Andrijaševci za razdoblje 2016. – 2022. godine i otvorio raspravu: 
 
Pročelnica: u mjesecu siječnju smo na Općinskom vijeću donijeli Odluku od poništenju zbog 
proceduralnih stvari. Odluka ostaje ista samo po prijedlogu Ureda državne uprave smo se pozvali na 
suglasnost i mišljenje. 
 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog 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 donošenju Plana gospodarenja otpadom 
Općine Andrijaševci za razdoblje 2016. – 2022. godine kao u prijedlogu. 
 
 

 



toč.5 
 
Pred.vijeća pročitao je 5. točku dnev. reda Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 
1196 k.o. Rokovci i otvorio raspravu: 
 
Pročelnica: da bi mogli legalizirati braniteljsku kućicu na k.č. br. 1196 u k.o. Rokovci moraju se 
riješiti Imovinsko pravni odnosti sa Vinkovačkim vodovodom i kanalizacijom jer na istoj čestici 
prolazi magistralni cjevovod. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 
1196 k.o. Rokovci i dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 1196 
k.o. Rokovci i kao u prijedlogu. 
 

toč.6 
Pred.vijeća pročitao je 6. točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o davanju 
suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju pješačke staze u Ulici Kralja Tomislava u 
Andrijaševcima i otvorio raspravu: 
 
Zamjenik načelnika: na prošlom vijeću smo donijeli odluku o izgradnji koju sad poništavamo jer 
čestice moraju biti odjeljene. Na Lag se ne možemo prijaviti ali projketna dokumentacija je spremna. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o davanju suglasnosti 
za provedbu ulaganja u izgradnju pješačke staze u Ulici Kralja Tomislava u Andrijaševcima dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o davanju suglasnosti za 
provedbu ulaganja u izgradnju pješačke staze u Ulici Kralja Tomislava u Andrijaševcima kao u 
prijedlogu. 
 

toč.7 
Pred.vijeća pročitao je 7. točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete 
isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće 
uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja godine kao u prijedlogu. 
 
 

toč.8 
Pred.vijeća pročitao je 8. točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova i otvorio raspravu: 
 
Pročelnica: donesen je novi Zakon o komunalnom gospodarstvu, izmjenjene su komunalne djelatnosti, 
održavanje groblja, dimnjačarski poslovi, tržnice. Koncesionari moraju donijeti Opće uvijete sukladno 
zakonu te dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje. 



Škegro: jel jednom godišnje obavezno čišćenje dimnjaka? 
Majer: da. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće 
uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje. ZA 9 glasova 
 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova kao u prijedlogu. 
 
 

toč.9 
Pred.vijeća pročitao je 9. točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o načinu raspolaganja nekretninama u 
k.o. Savudrija i k.o. Biograd Na Moru te poslovnim udjelima u trgovačkim društvima i otvorio 
raspravu: 
 
Načelnik: kao što smo već razgovarali imamo 1/11 svog udjela u nekretnini u naselju Volparija na 
području grada Umaga i to k.č.br. ZGR. ¾, k.č.br. ZGR. 4/1, k.č.br. ZGR. 4/2, i k.č.br. 97/8 sve u k.o. 
Savudrija i 1/11 na nekretnini na području Biograda Na Moru na k.č.br. 3398/1, k.č.br. 3399 sve u k.o. 
Biograd Na Moru. Zamjenik načelnika Ante Rajković je imao priliku to vidjeti uživo, ja sam sve vidio 
na fotografijama. Nekretnina u Volpariji je u dosta lošem stanju i iziskuje dosta ulaganja, stoga mi kao 
i dosta Općina odlučili smo se za prodaju nekrentine u Volpariji dok smo mi (Općina Andrijaševci) i 
Općina Jankovci odlučili zadržati nekretninu u Biogadu Na Moru jer bi pokušali građevinski objekt 
staviti u funkciju. Nadalje odlučili smo da naša Općina poslovne udjele koje ima u trgovačkim 
društvima Novosti d.o.o, Polet d.o.o., GTG Vinkovci d.o.o. proda  u korist Grada Vinkovaca ili izvrši 
zamjenu za suvlasnički udio od pojedinih nekretnina s nekim od suvlasnika. 
Brkić: Biograd je lijep grad i trebali bi prihvatiti prijedlog. 
Zetaković: slažem se sa vijećnikom Brkić Biograd je lijep grad i trebali bi prihvatiti prijedlog jer 
dugoročno je to dobro ulaganje. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Odluke o načinu raspolaganja nekretninama u k.o. 
Savudrija i k.o. Biograd Na Moru te poslovnim udjelima u trgovačkim društvima dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o načinu raspolaganja nekretninama u k.o. 
Savudrija i k.o. Biograd Na Moru te poslovnim udjelima u trgovačkim društvima kao u 
prijedlogu. 
 

 
 

toč. 10 
Pred.vijeća pročitao je 10. točku dnevnog reda Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu općinskog 
načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje srpanj- prosinac 2018. godine i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: detaljno obrazlaže svoje  djelovanje  o polugodišnjem radu u Općini Andrijaševci za 
razdoblje srpanj-proisnac 2018. godine. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu općinskog načelnika 
Općine Andrijaševci za razdoblje srpanj- prosinac 2018. godine dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje.  ZA 9 glasova 



 
 

Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu općinskog 
načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje srpanj- prosinac 2018. godine kao u prijedlogu. 
 
 

toč.11 
Pred.vijeća pročitao je 11. točku dnevnog reda Razmatranje Izvješća o provedbi Plana upravljanja i 
raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Andrijaševci za 2018. godinu i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Razmatranje Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja 
imovinom u vlasništvu Općine Andrijaševci za 2018. godinu dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje.  ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, donosi se zaključak o Razmatranju usvajanju Izvješća o provedbi Plana 
upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Andrijaševci za 2018. godinu. 
 

toč.12 
Pred.vijeća pročitao je 12. točku dnevnog reda Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama 
odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine 
Andrijaševci u 2018. godini i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: bili smo okruženi divljim odlagalištima kao što su nekad bili Biljana, Bok, Blaca, Bazjaš. 
Na području Općine tijekom 2018. godine više nije bilo utvrđenih lokacija na kojima je odbačen 
otpad. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća RazmatranjeIzvješća o lokacijama i količinama odbačenog 
otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Andrijaševci u 
2018. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje.  ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, donosi se zaključak o Razmatranju Izvješća o lokacijama i količinama 
odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području 
Općine Andrijaševci u 2018. godini. 
 
 
 

toč. 13 
 
Pred.vijeća pročitao je 13. točku dnevnog reda Razmatranje Godišnjeg izvješća o primjeni 
agrotehničkih mjera u 2018. godini i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Razmatranje Godišnjeg izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 
2018. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje.  ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, donosi se Zaključak o Razmatranju Godišnjeg izvješća o primjeni 
agrotehničkih mjera u 2018. godini. 
 



toč. 14 
Pred.vijeća pročitao je 14. točku dnevnog reda Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara u 
Općini Andrijaševci za 2018.  godini  i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara u Općini 
Andrijaševci za 2018.  godini  dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje.  ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, donosi se Zaključak o Razmatranju Izvješća o stanju zaštite od požara u 
Općini Andrijaševci za 2018.  godini   
 
 

toč.15 
Pred.vijeća pročitao je 15. točku dnevnog reda Razmatranje Izvješća o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2018. godinu i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
Općine Andrijaševci za 2018. godinu  dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje.  ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, donosi se Zaključak o Razmatranju Izvješća o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2018. godinu 
 
 

toč.16 
Pred.vijeća pročitao je 16. točku dnevnog reda Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje 
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2018. godini i otvorio 
raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2018. godini  dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje.  ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, donosi se Zaključak o Razmatranju Izvješća o izvršenju Programa gradnje 
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2018. godinu 
 
 

toč.17 
Pred.vijeća pročitao je 17. točku dnevnog reda Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u kulturi za 2018. godini  i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 
za 2018. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje.  ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, donosi se Zaključak o Razmatranju Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u kulturi za 2018. godini 
 
 
 
 



 
toč.18 

Pred.vijeća pročitao je 18. točku dnevnog reda Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u športu za 2018. godinu i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu 
za 2018. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje.  ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, donosi se Zaključak o Razmatranju Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u športu za 2018. godinu 
 
 

toč.19 
Pred.vijeća pročitao je 19. točku dnevnog reda Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba za gospodarske, tehničke socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2018. godini i otvorio 
raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za 
gospodarske, tehničke socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2018. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje.  ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, donosi se Zaključak o Razmatranju Izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba za gospodarske, tehničke socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2018. godini 
 
 

toč.20 
Pred.vijeća pročitao je 20. točku dnevnog reda Razmatranje Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Odluke 
o korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske za 2018. godinu i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Razmatranje Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Odluke o korištenju 
sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske za 2018. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje.  ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, donosi se Zaključak o Razmatranju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju 
Odluke o korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godini 
 
 

toč.21 
Pred.vijeća pročitao je 21. točku dnevnog reda Razmatranje Izvješća o izvršenju 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 Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje.  ZA 9 glasova 
 



Slijedom glasovanja, donosi se Zaključak o Razmatranju Izvješća o izvršenju Programa utroška 
sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu 
 
 

toč.22 
Pred.vijeća pročitao je 22. točku dnevnog reda Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Općine 
Andrijaševci za 2018. godinu i otvorio raspravu: 
 
Predsjednica Adela Dekanić: Savjet mladih Općine Andrijaševci održao je 21. studenog 2017. godine 
konstituirajuću sjednicu na kojoj su izabrani predsjednica i zamjenica Savjeta Mladih te je donesen 
poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci. 
U usporedbi sa 2017. godinom imamo veliku razliku u aktivnostima. Održali smo advent u našoj 
Općini, organizirali turnir u beli, party pod maskama, projekcije crtanog filma, sudjelovali smo i u 
Danima Općine Andrijaševci sa raznim aktivnostima. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Općine 
Andrijaševci za 2018.godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje.  ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Općine 
Andrijaševci za 2018.godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.23 
Pred.vijeća pročitao je 23. točku dnevnog reda Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga  kandidata 
za suce porotnike Županijskog suda u Vukovaru i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga  kandidata za suce 
porotnike Županijskog suda u Vukovaru  dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje.  ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga  kandidata za suce 
porotnike Županijskog suda u Vukovaru kao u prijedlogu. 
 

toč. 24 
Pred.vijeća pročitao je 24. točku dnevnog reda: Razno i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: podsjećam na razgovarao sa gospođom Marijom Bebek. Gospođa Marija Bebek je spustila 
cijenu na za nekretninu u Rokovcima u ulici Stjepana Radića 13, na 280.000,00 kuna. Obzirom da je 
potrebno donijeti Odluku Općinskog Vijeća Općine Adnrijaševci za navedenu cijenu, molim vijećnike 
da glasaju.   
-Glasanjem je utvrđeno (9) glasova  ZA  
Kao što znate uskoro kreće i izgradnja priključaka na kanalizaciju u Općini (aglomeracija). 
Duktaj: doći će ispred HEP-a inžinjeri za osvjetljenje ulica u Općini Andrijaševci.  Napominje da 
gosp. Mario Levaković kao predsjednik atletskog kluba Rokovci-Andrijaševci zamolio ako je moguće 
da se osvijetli atletsko igralište.  
 
Zaključeno u 21:35 sati 
 
   Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća 
 
   Sanja Uremović                   Zlatko Kobašević, bacc.oec. 
 
________________                ___________________________ 
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