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toč.1.
- Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda i otvorio raspravu glede Zapisnika sa prethodne (12)
sjednice Općinskog vijeća.
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća dao na usvajanje Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća.
Zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen.
toč. 2.
-Pred. vijeća je pročitao 2. toč. dnev. reda: Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Općine Andrijaševci i otvorio raspravu.
-Načelnik: glede loše gospodarske situacije u cijeloj zemlji koja se odrazila i na malo obrtništvo pa
tako i u našoj sredini, činjenica je da je priličan broj lokala u kućama koji su ranije bili u funkciji, sada
zatvoren. Kako vlasnici ne bi plaćali komunalnu naknadu za te lokale kao poslovni prostor, a nisu više
u toj funkciji predlaže se da se isti do ponovnog stavljanja u funkciju obrtništva tretiraju kao običan
prostor u kućanstvu i vlasnici tako plaćaju komunalnu naknadu.
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Općine Andrijaševci dao na usvajanje
-

Glasovanje: ZA 12 glasova

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Općine
Andrijaševci kao u prijedlogu.
toč.3.
-Pred. vijeća pročitao je 3. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o odvojenom prikupljanju
problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog)
otpada u Općini Andrijaševci i otvorio raspravu.
-Načelnik: kontejneri za prikupljanje otpada su spremni kao i mjesta gdje će biti postavljeni, no čeka
se završetak izgradnje reciklažnog dvorišta u Gradu Otoku kako bi se ti kontejneri nakon punjenja
mogli u reciklažnom dvorištu i prazniti.
Daljnje rasprave nije bilo, te je Pred.vijeća: Prijedlog Odluke o odvojenom prikupljanju
problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog)
otpada u Općini Andrijaševci dao na usvajanje
-

Glasovanje: ZA 12 glasova

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o odvojenom prikupljanju problematičnog otpada,
otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada u Općini
Andrijaševci kao u prijedlogu.
toč.4.
-Pred. vijeća je pročitao 4. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva i u nastavku
pojasnio da se radi o nekretnini u k.o. Andrijaševci, k.č.br. 1061/5 (trafostanica kod osnovne škole), za
koju Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb traži od Općine Andrijaševci uknjižbu prava vlasništva na
svoje ime. Ovo je uobičajena procedura na kojima HEP traži uknjižbu, kako bi mogli skrbiti i
održavati takve nekretnine.
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva dao na usvajanje
-

Glasovanje: ZA 12 glasova

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o prijenosu vlasništva kao u prijedlogu.

toč.5.
-Pred. vijeća je pročitao 5. toč. dnev. reda: Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba,
radova i usluga u Općini Andrijaševci i otvorio raspravu.
-Pročelnica: slijedom izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi predložen je ovaj Pravilnik koji će u
konačnici osigurati ekspeditivnije i kvalitetnije provođenje javne nabave u Općini Andrijaševci.
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba,
radova i usluga u Općini Andrijaševci dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 12 glasova

Slijedom glasovanja, usvojen je Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga u
Općini Andrijaševci kao u prijedlogu.
toč.6.
-Pred. vijeća je pročitao 6. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci od 29.12.2014. godine i otvorio raspravu.
-Načelnik: napominje kako se ni ovaj put na objavljeni Javni natječaj za prodaju nekretnina u
vlasništvu Općine Andrijaševci (kuća u ul. S. Radića) nije nitko javio, stoga je ovakav Prijedlog i
stavljen u dnevni red općinskom vijeću.
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o poništenju javnog natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci od 29.12.2014. godine dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 12 glasova

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina u
vlasništvu Općine Andrijaševci od 29.12.2014. godine kao u prijedlogu.
toč.7.
-Pred. vijeća je pročitao 7. toč. dnev. reda: Izvješće o polugodišnjem radu Općinskog načelnika
Općine Andrijaševci za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine i dao riječ načelniku.
-Načelnik: napominje da su vijećnici dobili Izvješće u pisanom obliku u radnim materijalima za
sjednicu, tako da će pokušati što kraće obrazložiti sve po iskazanim stavkama.
Nakon toga je predloženo Izvješće pojasnio u kraćim crtama, detaljnije obrazložio pojedine stavke
glede komunalne naknade, poljoprivrednog zemljišta, likvidnosti, graditeljstva i zaštite okoliša,
legalizaciju na području Općine Andrijaševci, javne radove, deratizaciju i dezinsekciju, zakup javnih
površina, predškolsko obrazovanje, područje vjere i kulture, športa, socijalne skrbi, stručno
osposobljavanje, zaštitu od požara i međunarodnu suradnju.
Nakon toga je upoznao vijećnike da 26.3.2015. godine (četvrtak) dolaze gosti iz Češke (Vracov),
mjesto s kojim smo prošle godine potpisali sporazum o suradnji, tako da poziva vijećnike na
zajedničko druženje koje će početi obilaskom rekonstruiranog objekta „Stare škole“ a nakon toga na
domjenak u „Lovački dom“. Očekuju se i predstavnici izvođača radova na objektu „Stare škole“ kao i
općinski djelatnici.
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o polugodišnjem radu Općinskog načelnika Općine
Andrijaševci za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 12 glasova

Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o polugodišnjem radu Općinskog načelnika Općine
Andrijaševci za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine.
toč.8.
-Pred. vijeća je pročitao 8. toč. dnev. reda: Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine
Andrijaševci za 2014. Godinu i otvorio raspravu.

Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine
Andrijaševci za 2014. godinu dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 12 glasova

Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine
Andrijaševci za 2014. godinu.
toč.9.
-Pred. vijeća je pročitao 9. toč. dnev. reda: Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u 2014. godini i otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o izvršenju
komunalne infrastrukture u 2014. godini dao na usvajanje.
-

Programa gradnje objekata i uređaja

Glasovanje: ZA 12 glasova

Slijedom glasovanja, usvojen je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2014. godini.
toč.10.
-Pred. vijeća je pročitao 10. toč. dnev. reda: Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2014. godini i otvorio raspravu
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o izvršenju
infrastrukture u 2014. godini dao na usvajanje
-

Programa održavanja komunalne

Glasovanje: ZA 12 glasova

Slijedom glasovanja, usvojeno je
infrastrukture u 2014. godini.

Izvješće o izvršenju

Programa održavanja komunalne

toč.11.
-Pred. vijeća je pročitao 11. toč. dnev. reda: Izvješće o izvršenju Programa održavanje nerazvrstanih
cesta u 2014. godini i otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o izvršenju Programa održavanje nerazvrstanih cesta u
2014. godini dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 12 glasova

Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa održavanje nerazvrstanih cesta
u 2014. godini.
toč.12.
-Pred. vijeća je pročitao 12. toč. dnev. reda: Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u
2014. godini i otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2014.
godini dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 12 glasova

Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi u 2014.
godini.

toč.13.
-Pred. vijeća je pročitao 13. toč. dnev. reda: Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu u
2014. godini i otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2014.
godini dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 12 glasova

Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu u 2014.
godini.
toč.14.
-Pred. vijeća je pročitao 14. toč. dnev. reda: Izvješće o izvršenju 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 Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 12 glasova

Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu.
toč.15.
-Pred. vijeća je pročitao 15. toč. dnev. reda: Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za
imenovanju doktora medicine-mrtvozornika i u nastavku pročitao dopis Upravnog odjela za zdravstvo
Vukovarsko-srijemske županije kojim su predloženi za imenovanje slijedeći doktori:
1. Blanka Huber, dr.med.,specijalist opće (obiteljske) medicine,
2. Lucija Jakelić, dr.med., specijalist opće (obiteljske) medicine,
3. Mislav Šimunić, dr.med., specijalist opće (obiteljske) medicine,
4. Mr.sc. Anto Blažanović, spec. patološke anatomije i sudske medicine,
5. Vladislav Nadaš, dr.med., spec.kliničke citologije
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanju
doktora medicine-mrtvozornika dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 12 glasova

Slijedom glasovanja, usvojen Zaključk o utvrđivanju prijedloga za imenovanju doktora
medicine-mrtvozornika kao u prijedlogu..
toč.16.
-Pred. vijeća je pročitao 16. toč. dnev. reda: Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za
imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Vukovaru i otvorio raspravu.
-Pred. vijeća: predlaže za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Vukovaru gđu. Blanku
Vincetić bacc.admin.publ. iz Rokovaca, Kr. Zvonimira 11.
Drugih prijedloga nije bilo te je Pred. vijeća prijedlog dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 12 glasova

Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključk o utvrđivanju prijedloga za imenovanje suca
porotnika Županijskog suda u Vukovaru u osobi Blanka Vincetić bacc.admin.publ. iz Rokovaca,
Kr. Zvonimira 11.

toč.17.
-Pred. vijeća je pročitao 17. toč. dnev .reda: Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i Popisa
važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Andrijaševci te izbor
članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Andrijaševci i u nastavku objasnio postupak
glasovanja.
Podjeljeni su glasački listići s popisom predlagatelja i imenima predloženih kandidata i zamjenika za
članove Savjeta mladih Općine Andrijaševci i njihovih zamjenika.
Pristupilo se glasovanju, te nakon provedenog glasovanja i prebrojanih listića utvrđeno je slijedeće:
1. Kandidat za člana Savjeta mladih: Komljenović Nikola, rođen 8.ožujka 1992. godine,
Zamjenik kandidata: Dasović Borna, rođen 20.kolovoza 1992. godine,
Predlagatelj: Udruga “Academus” Rokovci, dobili su 11 glasova,
2. Kandidat za člana Savjeta mladih: Šebalj Matea, rođena 7.rujna 1989. godine,
Zamjenik kandidata: Šebalj Ivona, rođena 22.listopada 1990. godine,
Predlagatelj: Udruga “Academus”, Rokovci,dobila je 10 glasova.
3. Kandidat za člana Savjeta mladih: Turi Josip, rođen 5. travnja 1989. godine,
Zamjenik kandidata: Majer Anita, rođena 4.studenog 1991. godine,
Predlagatelj: Udruga “Academus”, Rokovci dobila je 10 glasova.
4. Kandidat za člana Savjeta mladih: Crnković Nikola, rođen 3.studenog 1990. godine,
Zamjenik kandidata: Dekanić Josipa, rođena 11.travnja 1992. godine,
Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice, općinski odbor RokovciAndrijaševci, Rokovci-Andrijaševci, dobili su 9 glasova,
5. Kandidat za člana Savjeta mladih: Rac Josip, rođen 7.veljače 1992. godine,
Zamjenik kandidata: Bićanić Kristijan, rođen 4.srpnja 1996. godine,
Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice, općinski odbor RokovciAndrijaševci, Rokovci-Andrijaševci, dobili su 8 glasova,
Slijedom glasovanja utvrđena je lista kandidata s brojem dobivenih glasova kako je navedeno.
toč.18.
-Pred. vijeća je pročitao 18. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu.
-Pred. vijeća: pročitao je Odluku o sufinanciranju rada Zajednice športskih udruga općine Andrijaševci
Rasprave na predloženu Odluku nije bilo te je Pred. vijeća Odluku o sufinanciranju rada Zajednice
športskih udruga općine Andrijaševci dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 12 glasova

Slijedom glasovanja usvojena je Odluka o sufinanciranju rada Zajednice športskih udruga
općine Andrijaševci.
-Pred.vijeća: pročitao je Odluku o sufinanciranju rada dječje igraonice „Maki“
Rasprave na predloženu Odluku nije bilo te je Pred. vijeća Odluku o sufinanciranju rada dječje
igraonice „Maki“ dao na usvajanje.
-

Glasovanje: ZA 12 glasova

Slijedom glasovanja usvojena je Odluka o sufinanciranju rada dječje igraonice „Maki“.
-Načelnik: obavještava vijećnike o prijedlogu Osnovne škole „Ivana Brlić-Mažuranić“ RokovciAndrijaševci za prijenos prava vlasništva Osnovne škole i okolnih igrališta (koji su sada u vlasništvu
Općine Andrijaševci) na Osnovnu školu. Slijedom toga bi škola mogla zatražiti od nadležnih fondova
financiranja izgradnje potrebitih prostora i sadržaja za kvalitetnije odvijanje nastavničkog programa.
Za sada su razgovori u tijeku, a o svemu će prije bilo kakvog dogovora načelnik izvijestiti općinsko
vijeće.
Glede kanala u ul. Pl. Jadran, prije nekoliko dana održan je radni sastanak načelnika i predstavnika
Hrvatskih voda iz Vinkovaca, na kojem je dogovoreno slijedeće:
-pristupit će se izmuljenju i čišćenju kanala u ul. Pl. Jadran u Rokovcima te nastavku istoga koji se
proteže pored caffe bara „Grazia“, ispod ul. J. Ivakića i ulijeva se u Bosut. Ovim radovima njegova
protočnost bila bi potpuna i u punoj funkciji.

-pristupit će se radovima kanala u Andrijaševcima (počinje u ul. M. Gupca, uz kuću Stjepana
Dekanića) i proteže se ulicama M. Marulića, A. Mihanovića i I. Gundulića, preko ul. Tri ruže uz
vrtove kuća iz Kolodvorske ulice, te se ulijeva na kraju u Bosut. Poznato je svima da je ovaj kanal
zbog svoje slabe protočnosti stvarao velike probleme kućanstvima, tako da će njegovo čišćenje i
izmuljenje olakšati puno veću propusnost prekomjernih oborina.
-nastavit će se uskoro radovi na uređenju obale Bosuta (od Župnog dvora do Ribarske ulice). Napravit
će se šetnica uz Bosut kao i na Andrijaševačkoj strani.
-ovih dana direktor PZ Andrijaševci poslao je obavijest o tom da zadruga više ne može obrađivati drž.
poljoprivredno zemljište koje imaju u zakupu i da odustaju od istog. Napomenuo je u obavijesti da su
na nekoliko kat.čestica već posijali usjeve tako da za sada od istih ne bi odustali. O svemu ćemo
izvijestiti Agenciju za poljoprivredno zemljište koja raspolaže sa drž.polj. zemljištem sukladno
Zakonu i postupit ćemo sukladno njihovim odredbama.
-postoji mogućnost da Općina Andrijaševci dobije za naš rajon „kontakt policajca“ ili barem policajca
pozornika, a tu mogućnost pokušavamo već godinama riješiti.
-obaviješteni smo da se HČSP ugasila, tako da njihov predstavnik u Općinskom vijeću Ivan Mujan
prelazi u novoformiranu stranku „Desno“.
-načelnik je na kraju podsjetio vijećnike da se okupe 26.3.2015. god. (četvrtak) kako bi zajedno s
gostima iz Češke obišli objekt „Stare škole“ te kasnije druženje na „Lovačkom domu“
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća zaključio večerašnju sjednicu.

Završeno u 21.oo sat

Zapisnik vodio
Zlatko Blažinkov
Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Kobašević, bacc.oec

