
 
 
 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
              OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
           Općinsko vijeće 
  
KLASA:021-05/19-02/05  
URBROJ:2188/02-03-19-5 
 
Rokovci,  17. srpnja 2019. godine 
 

ZAPISNIK 
 
Sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 17. srpnja 2019. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 20:00 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Ljiljana Vendl, Marko Brkić,Tomislav Škegro, Josip Babić, 
Matea Šebalj, Marko Luketić, Goran Smolković, Josip Rac, Darko Duktaj (10) 
 
Odsutni: Višnjica Sorčik, Josip Zetaković, Josip Turi (3) 
 
Načelnik i zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić, Ante Rajković 
 
Pročelnica: Martina Markota 
 
Jedinstveni upravni odjel: Sanja Uremović 
 
Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o.: Martin Majer, direktor 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Pred. vijeća) pozdravio  
je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 10 vijećnika) i predložio dnevni redi i nadopunu dnevnog reda 
koji glasi: 

D N E V N I    R E D 
 

1. Razmatranje Zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća održane dana 23. svibnja 2019. godine 
2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2019. godinu 
3. Prijedlog Odluke o komunalnom redu 
4. Prijedlog III: izmjena i dopuna Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Andrijaševci 

za razdoblje 2017. – 2019. godine 
5. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izgradnji Gospodarske zone „BILJANA“ 
6. Prijedlog Odluke o jednokratnom sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog 

školskog pribora učenicima osnovne škole s područja Općine Andrijaševci za školsku godinu 
2019./2020. 

7. Razmatranje IV. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2019. godinu i V. izmjena i 
dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2019. godinu 

8. Razmatranje Odluke o usvajanju Godišnjeg Financijskog izvještaja Komunalnog društva Rokovci – 
Andrijaševci d.o.o. za 2018. godinu 

9. Razmatranje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Komunalnog društva Rokovci – Andrijaševci 
d.o.o. za 2018. godinu 

10. 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 20. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 23. svibnja 2019. godine i otvorio raspravu: 
 
Rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća. 
 

toč.2 
 
Pred. vijeća pročitao je 2. točku dnevnog reda: Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2019. godinu i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: svake godine u ovo vrijeme raspravljamo o stavkama koje su se potrošile previše, a neke se 
nisu potrošile uopće. Zadovoljni smo u konačnici sa svime, sve je onako kako smo planirali. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2019. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 
2019. godinu 

 
 
 
 

toč.3 
 
Pred. vijeća pročitao je 3. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o komunalnom redu i otvorio 
raspravu: 
 
Pročelnica: nikakve velike promjene nije bilo, prijedlog Odluke o komunalnom redu smo morali 
prilagoditi novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu. 
 
Načelnik: Odlukom o komunalnom redu u točki 2. stavak 1. piše „uređenje naselja“, u selu vlada 
nedisciplina u odlaganju i razvrstavanju otpada. Zeleni otoci koji su postavljeni u centru Rokovaca su 
puni otpada koji tamo ne pripada, ne samo kontejneri i okolo kontejnera se baca komunalni otpad, 
apeliram na sve vijećnike da probude svijest u mještanima da se napokon dovede u red razvrstavanje 
otpada. Napominjem isto tako odlaganje drva za ogrjev na javnoj površini ispred kuća, postoje pravila 
u komunalnom redu, drva mogu stajati osam dana, ali ne pet godina.  
Nastojimo zaštiti naše novo izgrađene ceste, sa razlogom smo postavili znakove za regulaciju prometa 
u određenim ulicama, ne možemo dozvoliti da se kamion pun tereta parkira na novoasfaltiranu cestu. 
Molim sve vas da se vodi računa, da se ljudi osvijeste jer sa razlogom su tu pravila koja se moraju 
poštivati. Najteži problem od svega su psi lutalice sa kojima ne znamo kako izaći na kraj, ako netko 
ima nekakav prijedlog molim da ga iznese. 



 
Babić: prvo pitanje mi je zašto se kraj kontejnera za razvrstavanje otpada ne postave oglasi da je 
zabranjeno odlaganje ne pripadajućeg otpada? Drugo pitanje je vezano za održavanje okućnica, što se 
može poduzeti sa česticom od Čolaka koja je zarasla travom u centru sela?  
 
Načelnik: po pitanju Čolaka i čestice, zvali smo građevinsku inspektoricu sa njene strane nema 
odstupanja i ne može ništa učiniti po tome pitanju, mi što možemo učiniti je da pokosimo javnu 
površinu okolo čestice, bavimo se tom problematikom godinama. Kod zelenih otoka smo postavljali 
nebrojeno puta upozorenja a uostalom piše na samim kontejnerima koji otpad pripada u koji kontejner, 
ljudi su jednostavno bezobrazni i ne pridržavaju se napisanih upozorenja. 
 
Škegro: činjenica je da u selu ima dosta problematike, i mislim da je jedino rješenje komunikacija. 
 
Zamjenik načelnika: manjina tlači većinu. 
 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o komunalnom redu dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje. ZA 10 glasova 
  
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o komunalnom redu kao u prijedlogu. 
 
 

toč. 4 
 

Pred. vijeća pročitao je 4. točku dnevnog reda: Prijedlog III: izmjena i dopuna Programa potpora u 
poljoprivredi na području Općine Andrijaševci za razdoblje 2017. – 2019. godine i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: program potpora u poljoprivredi dostupan je svima, obzirom na to, prošle godine nismo 
imali dobar odaziv. Napominjem da su sredstva bespovratna i treba ih iskoristiti. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog III: izmjena i dopuna Programa potpora u 
poljoprivredi na području Općine Andrijaševci za razdoblje 2017. – 2019. godine dao na usvajanje. 
 
 

-  Glasovanje. ZA 10 glasova 
  
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog III: izmjena i dopuna Programa potpora u 
poljoprivredi na području Općine Andrijaševci za razdoblje 2017. – 2019. godine kao u 
prijedlogu. 
 

toč.5 
 

Pred. vijeća pročitao je 5. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izgradnji 
Gospodarske zone „BILJANA“ i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: tražili smo od Ministarstva državne imovine da nam se daju u vlasništvo gospodarske zone 
„Biljana“ i “Blaca“.  Gospodarska zona „Biljana“ nije cjelovita zona i nema mogućnosti darovanja.  
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izgradnji 
Gospodarske zone „BILJANA“dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje. ZA 10 glasova 
  



Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o poništenju Odluke o izgradnji Gospodarske zone 
„BILJANA“kao u prijedlogu. 
 

toč.6 
 
Pred. vijeća pročitao je 6. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o jednokratnom sufinanciranju 
troškova kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima osnovne škole s područja 
Općine Andrijaševci za školsku godinu 2019./2020. i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: ove godine udžbenici za školu je financiralo ministarstvo, bilježnice će kao i sve godine do 
sada učenici dobiti od Općine, odlučili smo sufinancirati i troškove za kupnju radnih bilježnica i 
ostalog školskog pribora za sve učenike osnovne škole s područja Općine Andrijaševci za školsku 
godinu 2019./2020. u iznosu od 200,00 kuna po učeniku tako da bi za ovu školsku godinu troškovi 
školovanja bili besplatni. 
 
Šebalj: obzirom da nam je ministarstvo ove godine ograničilo iznos, zahvaljujem se Općini na 
sufinanciranju. 
 
Brkić: pohvaljujem ideju i mislim da je treba usvojiti. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o jednokratnom sufinanciranju troškova 
kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima osnovne škole s područja Općine 
Andrijaševci za školsku godinu 2019./2020. dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o jednokratnom sufinanciranju troškova 
kupnje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora učenicima osnovne škole s područja Općine 
Andrijaševci za školsku godinu 2019./2020.kao u prijedlogu. 
 

toč.7 
Pred. vijeća pročitao je 7. točku dnevnog reda Razmatranje IV. izmjena i dopuna Plana nabave 
Općine Andrijaševci za 2019. godinu i V. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2019. 
godinu i otvorio raspravu: 
 
Pročelnica: bila je izmjena pojedinih stavki, u prilogu Zaključka vam se nalaze sve izmjene i dopune 
Plana nabave Općine Andrijaševci. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Razmatranje IV. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2019. godinu i V. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2019. dao 
na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje IV. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2019. godinu i V. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2019.  
kao u prijedlogu. 
 

toč.8 
 

Pred. vijeća pročitao je 8. točku dnevnog reda:  Razmatranje Odluke o usvajanju Godišnjeg 
Financijskog izvještaja Komunalnog društva Rokovci – Andrijaševci d.o.o. za 2018. godinu i otvorio 
raspravu: 
 



Načelnik: u izvješću vam je sve vidljivo, bitno je to da Komunalno društvo Rokovci – Andrijaševci 
d.o.o. stalno raste i sve više radi, pohvalno širimo djelatnost i broj zaposlenih. Hangar nam je vrlo 
dobro napravljen, kupujemo nove strojeve, u planu nam je kupiti i novi kombi, ovaj je već istrošen i 
ima 351 000 kilometara, možemo si to i dopustiti obzirom na prihode. Najpovoljnija opcija su uvijek 
rabljena vozila i nadamo se da ćemo ubrzo riješiti sve. 
 
Majer: načelnik je već sve obrazložio mogu samo nadodati kako idemo korak naprijed svake godine. 
Prošle godine smo kupili i novi traktor ove godine je u planu navedeni kombi. 
 
Predsjednik vijeća: mislim da Komunalno društvo ide u pravom smjeru i svakako apeliram da se 
materijalna prava podignu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Odluke o usvajanju Godišnjeg 
Financijskog izvještaja Komunalnog društva Rokovci – Andrijaševci d.o.o. za 2018. godinu dao 
na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje Odluke o usvajanju Godišnjeg Financijskog 
izvještaja Komunalnog društva Rokovci – Andrijaševci d.o.o. za 2018. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.9 
 
Pred. vijeća pročitao je 9. točku dnevnog reda:  Razmatranje Zaključka o usvajanju Izvješća o 
radu Komunalnog društva Rokovci – Andrijaševci d.o.o. za 2018. godinu i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Razmatranje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Komunalnog 
društva Rokovci – Andrijaševci d.o.o. za 2018. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Razmatranje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu 
Komunalnog društva Rokovci – Andrijaševci d.o.o. za 2018. godinu i kao u prijedlogu. 
 

 
toč.10 

 
Pred. vijeća pročitao je 10. točku dnevnog reda:  Razno i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: vrtić nam je gotov još moramo postaviti novu ogradu i gotovo je sve.  Što se tiće sportskih 
događanja ove godine, evo već sutra Ante Rajković i Martin Majer idu na sastanak sa Dinamom u 
Zagreb, jer između 03. i 12. kolovoza bi ih trebali ugostiti.  
Nadalje, obzirom da nam je općinsko vozilo u vrlo lošem stanju, takvog smo ga i naslijedili odlučili 
smo nabaviti novi, odnosno rabljeni auto za što manje novaca. Ove godine nam je financijska situacija 
dobra, iznenadio nas je šumski doprinos. Pomićemo solidnom brzinom kvalitetu života u našoj Općini. 
 
Predsjednik vijeća: održan je kordinacijski sastanak sa načelnicima i predstavnicima Općina sa 
područja LAG-a na kojem su usuglašeni stavovi i dobivene potrebne inforamacije za donešenje 
Odluke i provedbu mjere 7.4.1. za koju su prijavitelji JLS. 
 
 
 
 
 
 



 
Zaključeno u 21:03 sati 
 
 
Zapisnik vodila                                                         Predsjednik Općinskog vijeća 
 
Sanja Uremović      Zlatko Kobašević, bacc.oec. 
 
________________                ___________________________ 
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