
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/20-02/02 
URBROJ: 2188/02-03-20-3 
Rokovci, 19. veljače 2020. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
s 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 19. veljače 2020. godine u Ribičkom 
domu, Matije Gupca 1, Andrijaševci, s početkom u 20.00 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Marko Brkić, Darko Duktaj, Višnjica Sorčik, Ljiljana Vendl, 
Josip Zetaković, Tomislav Škegro, Matea Šebalj, Josip Rac (9).  
Odsutni: Goran Smolković,  Josip Babić, Josip Turi, Marko Luketić (4). 
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić dipl. ing. šum. i Ante Rajković 
Jedinstveni upravni odjel: Blanka Vincetić, struč. spec. admin. publ. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc. oec. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća) 
pozdravio  je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 9 vijećnika) i predložio sljedeći: 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Razmatranje Zapisnika s 27. sjednice Općinskog vijeća održane dana 28. siječnja 2020. godine  
2. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Andrijaševci 
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća 
4. Prijedlog Odluke o popisu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Andrijaševci 
5. Razmatranje Izvješća koncesionara Strunje-trade d.o.o. o radu za 2019. godinu 
6. Razmatranje I. izmjena i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2020. godinu 
7. Razno. 

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

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red 
 

Točka 1. 
Predsjednik vijeća pročitao je 1. točku dnevnog reda i otvorio raspravu glede Zapisnika s 27. sjednice 
Općinskog vijeća održane dana 28. siječnja 2020. godine. 
Zamjenik općinskog načelnika, Ante Rajković uočio je grešku u Zapisniku, u njegovom uvodnom 
dijelu gdje se navodi da je 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održana 27. siječnja 
2020. godine. Zamjenik općinskog načelnika, Ante Rajković moli da se greška u zapisniku ispravi te 
unese točan datum prethodno održane sjednice, odnosno datum 28. siječnja 2020. godine. 



Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća izmijenjeni zapisnik s 27. sjednice Općinskog vijeća 
dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik s 27. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

Točka 2. 
Predsjednik vijeća pročitao je 2. točku dnevnog reda: Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Općine Andrijaševci i otvorio raspravu.  
Predsjednik vijeća daje riječ zaposlenici Jedinstvenog upravnog odjela da pojasni izmjene i dopune 
Statuta Općine Andrijaševci. 
Blanka Vincetić: Nakon stupanja na snagu Zakona o sustavu državne uprave bilo je potrebno Zakon o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uskladiti s istim te je donesen i Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 
Odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisana je obveza jedinicama 
lokalne i područne (regionalne) samouprave da usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama 
predmetnog Zakona.  
Uslijed navedenog, bilo je potrebno pristupiti izradi izmjena i dopuna Statuta Općine Andrijaševci kako 
bi se odredbe Statuta Općine Andrijaševci uskladile s odredbama Zakona.  
Najveća izmjena odnosi se na ukidanje ureda državne uprave u županijama.  
Budući da se više ne ustrojavaju uredi državne uprave u županijama, ne utvrđuje se ni podjela tijela 
državne uprave na središnja i prvostupanjska tijela državne uprave. S obzirom na to da više nema podjele 
na prvostupanjska i središnja tijela državne uprave, u tekstu Statuta Općine Andrijaševci bilo je potrebno 
izraz „središnja tijela državne uprave“ zamijeniti s izrazom „tijela državne uprave“. 
Prestankom postojanja ureda državne uprave u županijama, koji su do sada obavljali nadzor zakonitosti 
općih akata u prvom stupnju, od 1. siječnja 2020. godine nadzor zakonitosti općih akata koja donose 
predstavnička tijela obavljaju nadležna tijela državne uprave, odnosno nadležna Ministarstva, svako u 
svom djelokrugu. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta 
Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 

 
- Glasovanje: ZA 9 glasova 

 
Slijedom glasovanja, Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Andrijaševci 
jednoglasno je usvojena. 
 

Točka 3. 
Predsjednik vijeća je pročitao 3. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika Općinskog 
vijeća i otvorio raspravu. 
Daje riječ zaposlenici Jedinstvenog upravnog odjela da pojasni izmjene Poslovnika Općinskog vijeća. 
Blanka Vincetić napominje da se izmjene koje se odnose na 2. točku dnevnog reda odnose i na 3. točku, 
odnosno izmjenu poslovnika je potrebno je izvršiti kako bi se odredbe Poslovnika Općinskog vijeća 
uskladile s odredbama Zakona o sustavu državne uprave, odnosno Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi. Imenovana pojašnjava kako je predmetnu odluku potrebno uskladiti s 
izmijenjenim zakonskim propisima te se iz navedenog razloga ide u izmjenu Poslovnika Općinskog 
vijeća. 



Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća 
dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća. 
 
 

Točka 4. 
Predsjednik vijeća je pročitao 4. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o popisu poslovnih prostora u 
vlasništvu Općine Andrijaševci. 
Načelnik povlači Prijedlog Odluke iz razloga što je istu potrebno ažurirati. 
Nastavno na navedeno, o Prijedlogu Odluke o popisu poslovnih prostora u vlasništvu Općine 
Andrijaševci nije se glasovalo iz razloga što je ista povučena. 
 

Točka 5. 
Predsjednik vijeća je pročitao 5. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća koncesionara Strunje-trade 
d.o.o. o radu za 2019. godinu i otvorio raspravu. 
Načelnik obrazlaže da Izvješće koncesionara u dijelu koji se odnosi na količine odvezenog otpada nije 
realno, naglašava kako je Općina Andrijaševci dobila kaznu iz razloga što nije smanjila količinu 
miješanog otpada. 
Predsjednik vijeća smatra da količine otpada navedene u izviješću nisu realne. 
Zamjenik načelnika smatra da će problem u budućnosti stvoriti i godina koja je uzeta kao referentna iz 
razloga što će Općina teško smanjiti količine otpada. 
Predsjednik vijeća je naveo da je u zadnje vrijeme čuo za 20-ak slučajeve koje je koncesionar paušalno 
zadužio za obvezu odvoza otpada, a da navedene osobe nemaju kante za otpad. Zvao je koncesionara 
oko navedenog pri čemu mu je rečeno da je vjerodostojan podatak za zaduženje, odnosno oslobođenje 
od plaćanja dostava računa od tvrtke HEP iz kojeg je razvidno da li osoba živi u nekretnini, odnosno 
ako osoba paušalno plaća obvezu potrošnje el. energije, istu se može osloboditi obveze plaćanja odvoza 
otpada. 
Vijećnik Josip Rac je upitao da li Općina ima saznanja da se i druge općine susreću s istim problemom. 
Načelnik je naveo da svi imamo isti problem glede koncesionara Strunje trade d.o.o.. 
Načelnik predlaže prihvaćanje  izvješća koncesionara „Strunje-trade“ d.o.o. za 2019. godinu. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izviješća o radu 
davatelja usluge Strunje –trade d.o.o., Privlaka za 2019. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje:        ZA        8 glasova 
 UZDRŽAN  1 glas 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o prihvaćanju Izviješća o radu davatelja usluge Strunje 
–trade d.o.o., Privlaka za 2019. godinu. 
 

Točka 6. 
Predsjednik vijeća pročitao je 6. točku dnevnog reda: Razmatranje I. izmjena i dopune Plana nabave 
Općine Andrijaševci za 2020. godinu i otvorio raspravu. 
Načelnik Dekanić navodi da se u priloženoj tablici Plana nabave mijenjaju podaci pod rednim brojem 
57., a podaci se mijenjaju iz razloga što su Općini Andrijaševci odobrena sredstva za projekt 
„Rekonstrukcije traktorskih puteva u šumske ceste 1 i šumske ceste 2“, odnosno u svrhu provedbe 
postupka javne nabave. 



Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 
2020. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su I. izmjena i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2020. 
godinu kao u prijedlogu. 

 
Točka 7. 

Predsjednik vijeća pročitao je 7. točku dnevnog reda: Razno i otvorio raspravu. 
 
Načelnik Damir Dekanić: Obavještava vijećnike da državna revizija obavlja nadzor u Općini 
Andrijaševci te da je očekivani rok trajanja revizije 2-3 mjeseca.  
Vezano za projekt Adaptacije upravne zgrade Općine Andrijaševci navodi da su radovi završeni, ali se 
očekuje postavljanje namještaja u vijećnicu te se nada da će se sljedeća sjednica moći održati u 
obnovljenoj vijećnici. Općina je moderno uređena i opremljena novim namještajem. 
Obavještava vijećnike da Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kasni s 
uplatom sredstava za provedene projekte te najavljuje prvi sastanak vezano za nadolazeće Dane općine-
Bosutske dane 2020. godine, koji bi se trebao održati sljedeći tjedan. 
Vijećnica Višnjica Sorčik obavještava vijećnike o pripremama za državnu maturu. Od strane Općine 
zaprimila je broj zainteresiranih polaznika koji su se proteklih tjedana prijavljivali u Općinu za pripreme 
iz hrvatskog jezika, matematike i fizike, engleskog i njemačkog jezika za višu i nižu razinu. Napominje 
da je i za biologiju zainteresirano 3 polaznika kao i 1 polaznik za umjetničku akademiju. 
Vijećnica Višnjica Sorčik predlaže da se i za ove predmete održava priprema te se obvezuje pronaći 
predavače. 
Načelnik podržava njenu inicijativu i zahvaljuje joj na uloženom trudu te obavještava vijećnike kako su 
novinari iz Jutarnjeg lista pri održavanju intervjua s njim saznali da se u Općini Andrijaševci već 
nekoliko godina održavaju besplatne pripreme za polaznike koji polažu državnu maturu te su najavili 
napraviti prilog o navedenom. 
Zamjenik načelnika, Ante Rajković obavještava vijećnike da će se od 2. ožujka 2020. godine Općina 
moći prijaviti na javni natječaj za projekt „Zaželi-program zapošljavanja žena – faza II“. Napominje da 
se još uvijek ne zna da li će se Općina moći prijaviti na navedeni natječaj iz razloga što je I. faza projekta 
Zaželi još uvijek u provedbi. Ukoliko se Općina ne bude mogla kandidirati napominje da bi se na javni 
natječaj išlo preko Lag-a Bosutski niz. 
Predsjednik vijeća obavještava vijećnike da je od strane Lag-a Bosutski niz općinama poslana okružnica 
s pozivom  da se općine koje su zainteresirane za prijavu na natječaj Zaželi II. faza jave i iskažu interes 
za prijavu projekta preko Lag-a Bosutski niz. Ukupno 4 općine su iskazale interes, od kojih je jedna od 
zainteresiranih i Općina Andrijaševci. Kako su sredstva za nastavak projekta osigurana u manjem 
obimu, planira se zapošljavanje oko 7 žena po jednoj općini.  

Daljnje rasprave i prijedloga nije bilo te je Predsjednik vijeća zaključio večerašnju sjednicu Općinskog 
vijeća. 
 
Završeno u 20:49 sati 
 
 
                    Zapisnik vodila                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
     Blanka Vincetić, struč. spec. admin publ.                                       Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                                                                            
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