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DNEVNI RED
Razmatranjee Zapisnika sa 11. sjednicce Općinskog
g vijeća održžane dana 10.. prosinca 2014.
godine,
Prijedlog II. izmjena i do
opuna Proraččuna Općine Andrijaševcii za 2014. goodinu,
Prijedlog Oddluke o općin
nskim poreziima Općine Andrijaševci,
A
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una Programaa gradnje objjekata i uređaaja komunalnne infrastruk
kture za
2014. godinuu,
Prijedlog Izm
mjena i dopu
una Programaa održavanjaa komunalne infrastrukturre u 2014. go
odini,
Prijedlog Izm
mjena i dopu
una Programaa javnih potrreba u kulturii za 2014. goodinu,
Prijedlog Izm
mjena i dopu
una Programaa javnih potrreba u športu za 2014. goodinu,
Prijedlog Izm
mjena i dopu
una Program
ma utroška sreedstava šumsskog doprinoosa u 2014. godini,
g
Prijedlog Izm
mjena i dopu
una Programaa utroška sredstava od naaknade za zaddržavanje neezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 20144. godinu,
Prijedlog Izm
mjena i dopu
una Programaa održavanjaa nerazvrstanih cesta u 20014. godini,
Prijedlog Izm
mjena i dopu
una Odluke o korištenju sredstava
s
od zakupa i duggogodišnjeg zakupa
poljoprivreddnog zemljištta u vlasništvvu Republikee Hrvatske zaa 2014. godinnu,
Prijedlog Oddluke o prodaaji nekretninne u vlasništv
vu Općine An
ndrijaševci,
Prijedlog Oddluke o imenovanju Povjeerenstva za prodaju
p
nekretnine,
Prijedlog Plaana mreže dječjih vrtića,
Prijedlog Javvnog poziva za predlagannje kandidataa za izbor člaanova Savjetta mladih
Općine Andrrijaševci i njiihovih zamjeenika,
Prijedlog Zaaključka o daavanju suglassnosti na Reb
balans Financcijskog planaa poslovanjaa
Komunalnogg društva Rokovci-Andrijjaševci d.o.o
o. za 2014. go
odinu,
Prijedlog Zaaključka o daavanju suglassnosti na Financijski plan
n poslovanja Komunalnog
g društva
Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2015 . godinu,
Razno.

toč.1.
- Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda i otvorio raspravu glede Zapisnika sa prethodne (11)
sjednice Općinskog vijeća.
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća dao na usvajanje Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća.
Zapisnik s 11. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen.
toč. 2.
-Pred. vijeća je pročitao 2. toč. dnev. reda: Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine
Andrijaševci za 2014. godinu i otvorio raspravu.
-Načelnik: obrazlaže Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2014. godinu i
zaključuje da je ovaj prijedlog usklađeno stanje ovogodišnjeg Proračuna sa svim izmjenama i
dopunama koje su se događali tijekom 2014. godine. Posebnih odstupanja nema osim kod pozicije
R088 Tekuće donacije KUD-u, kod kojeg se iznos od predviđenih 40.000,00 kuna povećava na
46.000,00 kuna.
-Pred.vijeća: smatra da je Proračun za 2014. godinu dobro i realno predviđen tako da nije bilo
posebnih odstupanja tijekom godine u provođenju istog.
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine
Andrijaševci za 2014. godinu dao na usvajanje
-

Glasovanje: ZA 9 glasova

Slijedom glasovanja, usvojene su II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2014.
godinu s ispravkom na poziciji R088 Tekuće donacije KUD-u u iznosu od 46.000,00 kuna.
toč.3.
-Pred. vijeća pročitao je 3. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine
Andrijaševci i dao riječ Pročelnici.
-Pročelnica: pojašnjava kako je dosadašnja Odluka donesena 2002. godine, a u međuvremenu je došlo
do izmjena zakonskih odredbi koje se odnose na općinske poreze te je slijedom navedenog predložena
Odluka usklađena sa zakonskim odredbama i kao takva predložena općinskom vijeću na usvajanje.
U nastavku je detaljno pojasnila sve odredbe u Odluci i predložila vijećnicima da istu usvoje.
-Načelnik: slijedom izlaganje Pročelnice, načelnik zaključuje da predložena Odluka nema značajnijih
odstupanja od dosadašnje a isto tako da je slična s iskazanim poreznim vrijednostima odlukama u
susjednim općinama.
-Nakon rasprave vijećnika, Pred. vijeća predložio je da se Odluke o općinskim porezima Općine
Andrijaševci usvoji kao što je u prijedlogu te istu dao na glasovanje.
-

Glasovanje: ZA 7 glasova, PROTIV 2 glasa

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluke o općinskim porezima Općine Andrijaševci kao u
prijedlogu.
toč.4.
-Pred. vijeća je pročitao 4. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu i otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 9 glasova

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu kao u prijedlogu.

toč.5.
-Pred. vijeća je pročitao 5. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2014. godini i otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2014. godini dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 9 glasova

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2014. godini kao u prijedlogu.
toč.6.
-Pred. vijeća je pročitao 6. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
kulturi za 2014. godinu i otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za
2014. godinu dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 9 glasova

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2014.
godinu kao u prijedlogu.
toč.7.
-Pred. vijeća je pročitao 7. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
športu za 2014. godinu i otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za
2014. godinu dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 9 glasova

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2014.
godinu kao u prijedlogu.
toč.8.
-Pred. vijeća je pročitao 8. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa u 2014. godini i otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa u 2014. godini dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 9 glasova

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune
doprinosa u 2014. godini kao u prijedlogu.

Programa utroška sredstava šumskog

toč.9.
-Pred. vijeća je pročitao 9. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu i otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 9 glasova

Slijedom glasovanja, usvojene je su Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu kao u prijedlogu.

toč.10.
-Pred. vijeća je pročitao 10. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja
nerazvrstanih cesta u 2014. godini i otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja nerazvrstanih
cesta u 2014. godini dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 9 glasova

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Programa održavanja nerazvrstanih cesta u
2014. godini kao u prijedlogu.
toč.11.
-Pred. vijeća je pročitao 11. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o korištenju sredstava
od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za
2014. godinu i otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o korištenju sredstava od
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2014.
godinu dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 9 glasova

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Odluke o korištenju sredstava od zakupa i
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2014.
godinu kao u prijedlogu.
toč.12.
-Pred. vijeća je pročitao 12. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine
Andrijaševci i otvorio raspravu.
-Načelnik: pojašnjava kako se radi o nekretnini u vlasništvu Općine Andrijaševci, točnije kuća i dvor.
u k.o. Rokovci u ulici S. Radića o kojoj je već i ranije raspravljano na sjednicama općinskog vijeća.
Dosadašnja procjena vrijednosti navedene nekretnine od strane ovlaštenog procjenitelja pokazala se
prevelikom tako da nije bilo zainteresiranih kupaca. Slijedom toga, načelnik je zatražio ponovnu
procjenu koju je izvršio isti procjenitelj (bez dodatnih troškova), procjenu je iskazao s manjom
vrijednosti nekretnine, a vrijeme će pokazati da li je i ta procjena realna. Sve će ovisiti o potencijalnim
kupcima ukoliko budu zainteresirani za kupnju.
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine
Andrijaševci dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 9 glasova

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Andrijaševci
kao u prijedlogu.
toč.13.
-Pred. vijeća je pročitao 13. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju
nekretnine i otvorio raspravu.
-Pred. vijeća: predložio je da se u Povjerenstvo za prodaju nekretnina izaberu:
1. Martina Markota, dipl.iur. za predsjednika
2. Ljiljana Vendl, za člana
3. Ivan Mujan, za člana
Drugih prijedloga nije bilo te je Pred. vijeća svoj prijedlog dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 9 glasova

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnine
u koje su izabrani:
1. Martina Markota, dipl.iur. za predsjednika
2. Ljiljana Vendl, za člana
3. Ivan Mujan, za člana
toč.14.
-Pred. vijeća je pročitao 14. toč. dnev. reda: Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića i otvorio raspravu.
-Pročelnica: pojašnjava da iako Općina Andrijaševci nema dječji vrtić već samo „Igraonicu“ koja
djeluje u okviru Zajednice športskih udruga Općine Andrijaševci, sugerirano nam je iz županije da
donesemo ovakav Plan kao što je u prijedlogu. Isti je sačinjen u skladu s zakonskim odredbama, a
Pročelnica predlaže da se iz predloženog Plana u članku 3. stavak 3. briše jer o broju djece koji su
pohađali igraonicu u razdoblju od 2008.-2014. godine nema točnih podataka tako da je bolje
predloženi Plan usvojiti bez iskazanog navedenog stavka.
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća predloženi Plan mreže dječjih vrtića na području Općine
Andrijaševci s izmjenom u članku 3. ove Odluke koju je predložila Pročelnica s tim da sve ostale
odredbe ostaju nepromijenjene, dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 9 glasova

Slijedom glasovanja, usvojena je Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Andrijaševci s
izmjenom u članku 3. u kojem se stavak 3. briše. Sve ostale odredbe u predloženom Planu mreže
dječjih vrtića na području Općine Andrijaševci ostaju nepromijenjene.
toč.15.
-Pred. vijeća je pročitao 15. toč. dnev. reda: Prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor
članova Savjeta mladih Općine Andrijaševci i njihovih zamjenika, obrazložio navedeni prijedlog i
otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova
Savjeta mladih Općine Andrijaševci i njihovih zamjenika dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 9 glasova

Slijedom glasovanja, usvojen je Javni poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta
mladih Općine Andrijaševci i njihovih zamjenika kao u prijedlogu.
toč.16.
-Pred. vijeća je pročitao 16. toč. dnev. reda: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Rebalans
Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2014. godinu i
dao riječ Martinu Majeru direktoru Komunalnog društva d.o.o. Rokovci-Andrijaševci.
-Majer: detaljno je pojasnio Rebalans financijskog plana poslovanja Komunalnog društva d.o.o.
Rokovci-Andrijaševci za 2014.godinu iz kojeg je vidljivo da je Komunalno društvo pozitivno
poslovalo i da ima bruto dobiti.
-Načlenik: smatra da je pozitivno što je poslovanje Komunalnog društva d.o.o. dobro i u okvirima
većih prihoda od rashoda. Vjeruje da će u budućnosti isto još kvalitetnije i bolje obavljati svoje
djelatnosti od kojih Općina ima i te kako koristi.
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Rebalans
Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2014. godinu dao
na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 9 glasova

Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog
plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2014. godinu kao u
prijedlogu.

toč.17.
-Pred. vijeća je pročitao 17. toč. dnev .reda: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski
plan poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2015. godinu i dao riječ
direktoru o Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o Martinu Majeru.
-Majer: Pročitao je predloženi Financijski plan poslovanja za 2015. godinu te predložio ispravku u
točki III Ostali prihodi kod stavke 10. Prihodi od potpora i donacija s predloženog iznosa od 0,00 kuna
na iznos od 20.000,00 kuna, tako d ukupni prihodi u konačnici iznose 618.290,00 kuna.
Daljnje rasprave i prijedloga nije bilo te je Pred. vijeća prijedlog Financijskog plana poslovanja
Komunalnog društva d.o.o. Rokovci-Andrijaševci za 2015. godinu s izmjenom koju je predložio Majer
dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 9 glasova

Slijedom glasovanja, usvojen je Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva d.o.o.
Rokovci-Andrijaševci za 2015. godinu s izmjenom u točki III Ostali prihodi kod red.broja 10
Prihodi od potpora i donacija u iznosu od 20.000,00 kuna. Ostale odredbe u Financijskom planu
poslovanja Komunalnog društva d.o.o. Rokovci-Andrijaševci ostaju neizmijenjene.
toč.18.
-Pred. vijeća je pročitao 18. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu.
-Pročelnica: pojašnjava kako je Plan nabave obvezan donijeti svake godine za narednu godinu, tako da
je i predloženi Zaključak o davanju suglasnosti na Plan nabave Općine Andrijaševci za 2015. godinu u
skladu s zakonskim odredbama.
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća. Zaključak o davanju suglasnosti na Plan nabave Općine
Andrijaševci za 2015. godinu dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 9 glasova

Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o davanju suglasnosti na Plan nabave Općine
Andrijaševci za 2015. godinu kao u prijedlogu.
-Načelnik: prije završetka večerašnje sjednice općinskog vijeća izvijestio je vijećnike da će naknada
vijećnicima biti isplaćena za dan-dva a potom svima poželio sve najbolje u narednog godini uz nadu
da ćemo svi skupa i dalje uspješno surađivati i raditi u korist Općine Andrijaševci i naših mještana.
-Pred. vijeća: pridružuje se čestitkama načelnika i poziva sve nazočne na domjenak nakon završene
sjednice.
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća zaključio večerašnju sjednicu.

Završeno u 20,35 sati

Zapisnik vodio
Zlatko Blažinkov

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Kobašević, bacc.oec

