
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
             OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
          Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/21-02/07 
URBROJ: 2188/02-03-21-4 
Rokovci, 26. studenoga 2021.  
 

Z A P I S N I K 
 
s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 26. studenoga 2021. godine u Vijećnici 
Općine Andrijaševci, Vinkovačka 6, Rokovci, s početkom u 19:00 sati. 
 
Nazočni vijećnici: Darko Duktaj, Zlatko Kobašević, Višnjica Sorčik, Ljiljana Vendl, Marko Luketić, 
Adela Dekanić, Matea Šebalj, Ivan Rajković, Julijan Marojević, Anica Pejak (10) 
 
Odsutni vijećnici: Tomislav Brkić, Ivan Mujan,  Patricia Pavlik (3) 
 
Općinski načelnik: Ante Rajković 
 
Jedinstveni upravni odjel: Pročelnica Martina Markota, dipl. iur., Viši stručni suradnik za komunalno-
pravne poslove Blanka Vincetić, struč. spec. admin. publ. 
 
Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o.: Direktor Martin Majer, bacc oec. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Duktaj, mag. ing. el. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća) 
pozdravio  je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 10 vijećnika) i predložio sljedeći 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Razmatranje Zapisnika s 3. sjednice Općinskog vijeća održane dana 16. rujna 2021. godine 
2. Razmatranje VIII., IX. i X. izmjena i dopuna Plana nabave općine Andrijaševci za 2021.godinu 
3. Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine 

Andrijaševci  
4. Prijedlog Analize upravljanja i korištenja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu 

Općine Andrijaševci 
5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu 
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Andrijaševci 

za razdoblje 2021- 2023.godine 
7. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijava 
8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina k.č.br. 353/1 k.o. Rokovci i prijedlog Odluke o 

imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina k.č.br. 353/1 k.o. Rokovci 
9. Prijedlog Odluke o najpovoljnijem ponuditelju za kupoprodaju nekretnine k.č.br. 743/27 k.o. 

Rokovci i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 25.10.2021. 
10. Prijedlog Odluke o najpovoljnijem ponuditelju za kupoprodaju suvlasničkog dijela nekretnine 

k.č.br. 377 k.o. Andrijaševci i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 25.10.2021. 
11. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje 

Općine Andrijaševci za 2022. godinu. 
12. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa 



13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje putem uzimanja kratkoročnog revolving 
kredita za predfinanciranje EU projekata 

14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje putem uzimanja kratkoročnog revolving 
kredita za likvidnost 

15. Razmatranje Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja 
Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci za 2021. godinu 

16. Razno. 
 

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

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red 
 

Točka 1. 
Predsjednik vijeća pročitao je 1. točku dnevnog reda: Razmatranje Zapisnika s 3. sjednice Općinskog 
vijeća održane dana 16. rujna 2021. godine i otvorio raspravu  
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća  Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

Točka 2. 
Predsjednik vijeća pročitao je 2. točku dnevnog reda: Razmatranje VIII., IX. i X. izmjena i dopuna 
Plana nabave općine Andrijaševci za 2021.godinu. 
 
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici Martini Markoti: 
Pročelnica Markota pozdravlja sve nazočne te pojašnjava da su sve navedene izmjene i dopune VIII., 
IX. i X. Plana nabave vezane za 2. rebalans Proračuna Općine Andrijaševci. 
U XIII. izmjenama i dopunama Plana nabave općine Andrijaševci za 2021.godinu dodane su stavke od 
red. br. 92. do red. br. 99. 
U IX. izmjenama i dopunama Plana nabave općine Andrijaševci za 2021.godinu izmijenjena je stavka 
pod red. br. 91. 
X. dopune Plana nabave općine Andrijaševci za 2021. godinu odnose se na stavke pod rednim 
brojem 100. i 101., koje su dodane u predmetni Plan nabave. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede VIII., IX. i X. izmjena i dopuna Plana nabave općine 
Andrijaševci za 2021. godinu. Kako daljnje rasprave oko točke pod nazivom Razmatranje VIII., IX. i 
X. izmjena i dopuna Plana nabave općine Andrijaševci za 2021.godinu nije bilo Predsjednik vijeća dao 
je istu na usvajanje. 
 

Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, jednoglasno su usvojene VIII., IX. i X. izmjene i dopuna Plana nabave 
općine Andrijaševci za 2021.godinu. 
 

Točka 3. 
Predsjednik vijeća pročitao je 3. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i 
korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Andrijaševci i dao riječ načelniku Općine 
Andrijaševci Anti Rajkoviću. 
 
Načelnik Općine pozdravlja sve nazočne te pojašnjava da se sadržaj predmetne Odluke mora uskladiti  
s uputama Državnog ureda za reviziju, a vezano za učinkovitost upravljanja nogometnim igralištima. 



 
 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja 
sportskih građevina u vlasništvu Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o načinu upravljanja i korištenja 
sportskih građevina u vlasništvu Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 

 
Točka 4. 

Predsjednik vijeća pročitao je 4. točku dnevnog reda: Prijedlog Analize upravljanja i korištenja 
nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Andrijaševci i dao riječ načelniku. 
 
Načelnik Općine Ante Rajković pojašnjava da se sadržaj ove Odluke, kao i prethodno usvojene 
Odluke iz točke 3. mora uskladiti s uputama Državnog ureda za reviziju, a ista se također odnosi na  
učinkovitost upravljanja nogometnim igralištima. Također napominje da je u samoj Odluci sve 
podrobno objašnjeno, ali je kao i uvijek otvoren za eventualna pitanja i prijedloge. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 4. 
 
Kako daljnje rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je Prijedlog Analize upravljanja i korištenja 
nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, jednoglasno je usvojena Analiza upravljanja i korištenja nogometnim 
stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

Točka 5. 
Predsjednik vijeća je pročitao 5. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o 
komunalnom redu i dao riječ načelniku. 
 
Načelnik općine pojašnjava da je sukladno naputcima Državnog ureda za reviziju potrebno napraviti 
dopunu važeće Odluke o komunalnom redu, a dopuna se odnosi  na osiguranja mogućnosti korištenja 
javnih površina osobama s posebnim potrebama.  
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom 
redu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu kao 
u prijedlogu. 
 

Točka 6. 
Predsjednik vijeća pročitao je 6. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o izmjeni Programa potpora u 
poljoprivredi na području Općine Andrijaševci za razdoblje 2021-2023.godine i dao riječ načelniku. 
 
Načelnik Ante Rajković objašnjava da se radi o tehničkoj izmjeni u predmetnom Programu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izmjeni Programa potpora u 
poljoprivredi na području Općine Andrijaševci za razdoblje 2021- 2023.godine dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 



 
Slijedom glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o izmjeni Programa potpora u 
poljoprivredi na području Općine Andrijaševci za razdoblje 2021-2023. godine. 
 

 
Točka 7. 

Predsjednik vijeća pročitao je 7. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za 
ocjenu prijava te predložio članove povjerenstva kako slijedi: 
 

1. Martinu Markotu za predsjednicu Povjerenstva 
2. Marijanu Lončar za članicu Povjerenstva 
3. Ljiljanu Vendl za članicu Povjerenstva 

 
Drugih prijedloga nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za 
ocjenu prijava dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu 
prijava. 
 
 

Točka 8. 
Predsjednik vijeća pročitao je 8. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina k.č.br. 
353/1 k.o. Rokovci i prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina k.č.br. 353/1 
k.o. Rokovci te dao riječ načelniku. 
Načelnik općine upoznaje vijećnike da se radi o kući pokojne Josipe Bilić na lokaciji u Rokovcima, S. 
Radića 107 te da je početna vrijednost nekretnine  usklađena s mišljenjem Povjerenstva za procjenu 
vrijednosti nekretnina Vukovarsko-srijemske županije. 
Nakon stupanja na snagu predmetne Odluke raspisat će se javni natječaj za prodaju navedenih 
nekretnina. 
Predsjednik vijeća za članove povjerenstva za prodaju nekretnina na k. č. br. 353/1, k.o. Rokovci 
predlaže iste članove kao i u prethodnoj točki Zapisnika (točka 7.), kako slijedi: 
 

1. Martinu Markotu za predsjednicu Povjerenstva 
2. Marijanu Lončar za članicu Povjerenstva 
3. Ljiljanu Vendl za članicu Povjerenstva 

 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina k.č.br. 353/1 
k.o. Rokovci i prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina k.č.br. 353/1 k.o. 
Rokovci dao na usvajanje. 
 
Glasovanje: ZA 10 glasova 

 
Slijedom glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o prodaji nekretnina k.č.br. 353/1 k.o. 
Rokovci i Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina k.č.br. 353/1 k.o. Rokovci. 

 
Točka 9. 

Predsjednik vijeća pročitao je 9. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o najpovoljnijem ponuditelju 
za kupoprodaju nekretnine k.č.br. 743/27 k.o. Rokovci i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 
25.10.2021. i dao riječ načelniku Općine Anti Rajkoviću. 
 
Načelnik općine ističe da je početna cijena predmetne nekretnine bila 31.600,00 kn. Ponuditelj Ivica 
Božić iz Rokovaca, S. Radića 79, ponudio je iznos od 60.002,00 kuna te je odabran kao najpovoljniji 
ponuditelj za kupoprodaju nekretnine u Rokovcima, J. J. Strossmayera, označena kao k.č.br. 743/27 



k.o. Rokovci. Navodi da je sljedeći korak potpisivanje kupoprodajnog ugovora s odabranim 
najpovoljnijim ponuditeljem, Ivicom Božićem. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća vrtića Prijedlog Odluke o najpovoljnijem ponuditelju 
za kupoprodaju nekretnine k.č.br. 743/27 k.o. dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za 
kupoprodaju nekretnine k.č.br. 743/27 k.o. Rokovci kao u prijedlogu. 
 

Točka 10. 
Predsjednik vijeća pročitao je 10. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o najpovoljnijem ponuditelju 
za kupoprodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 377 k.o. Andrijaševci i Zapisnik o pregledu i 
ocjeni ponuda od 25.10.2021. te dao riječ načelniku A. Rajkoviću. 
 
Načelnik općine vijećnicima obrazlaže da je nakon provedenog javnog natječaja ponuditelj Tomislav 
Bičanić iz Rokovaca, Plavi Jadran 34, odabran kao najpovoljniji ponuditelj s ponudom u iznosu od 
98.000,00 kn za kupoprodaju nekretnine u suvlasništvu Općine Andrijaševci na k.č.br. 377 k.o. 
Andrijaševci, a koja se nalazi na lokaciji u Andrijaševcima, Matije Gupca 116. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o najpovoljnijem ponuditelju za 
kupoprodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 377 k.o. Andrijaševci  dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za 
kupoprodaju suvlasničkog dijela nekretnine k.č.br. 377 k.o. Andrijaševci kao u prijedlogu. 

 
Točka 11. 

Predsjednik vijeća pročitao je 11. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja 
u području prirodnih nepogoda za područje Općine Andrijaševci za 2022. godinu. 
 
Predsjednik vijeća daje riječ načelniku A. Rajkoviću. 
 
Načelnik A. Rajković navodi da je ovo još jedan planski dokument koji Općina Andrijaševci mora 
posjedovati. Na Plan je dano pozitivno mišljenje. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u 
području prirodnih nepogoda za područje Općine Andrijaševci za 2022. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o donošenju Plana djelovanja u području 
prirodnih nepogoda za područje Općine Andrijaševci za 2022. godinu kao u prijedlogu. 
 
 

Točka 12. 
Predsjednik vijeća pročitao je 12. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja 
komunalnog doprinosa i dao riječ načelniku A. Rajkoviću. 
 
Načelnik općine upoznaje vijećnike da je Goran Ivanović, vlasnik  Obrta za proizvodnju, trgovinu i 
prijevoz, „Fontana“, Blaca 1, iz Rokovaca, zatražio od Općine Andrijaševci oslobađanje od plaćanja 
komunalnog doprinosa za građenje građevine 2. b skupine, na postojećoj građevnoj čestici k. č. br. 
879/1, k.o. Rokovci, ugostiteljsko-turističke namjene-restoran, trgovina mješovitom robom, jedna 
smještajna jedinica, (2.502,03 m³); bazen, (38,25 m²), manipulativne površine (719,47 m²), a u svrhu 



poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Andrijaševci. Načelnik napominje da predmetna 
građevina posjeduje odrednice za unaprjeđenje turizma u Općini Andrijaševci. 
Načelnik predlaže da se predmetni objekt u potpunosti oslobodi od plaćanja obveze komunalnog 
doprinosa  s obzirom da bi iznos komunalnog doprinosa za cjelokupni objekt iznosio 2.540,28 kuna. 
Vijećnik Zlatko Kobašević traži riječ te predlaže izmjenu Odluke o komunalnom doprinosu na način 
da se u budućnosti ne mora raspravljati o svakom pojedinačnom slučaju nego da se izmjenom Odluke 
oslobode svi slični budući slučajevi. 
Predsjednik vijeća načelno se slaže s njegovim prijedlogom, ali napominje da se Odluka mora donijeti 
u skladu sa zakonom. 
Pročelnica M. Markota se ispričava i odlazi sa sjednice. 
Vijećnik Marko Luketić slaže se s načelnikovim prijedlogom da se Obrt Fontana oslobodi od plaćanja 
komunalnog doprinosa iz razloga što njegov vlasnik već dugi niz godina ulaže naše mjesto. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja 
komunalnog doprinosa dao na usvajanje. 
 
- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog 
doprinosa kao u prijedlogu. 
 

Točka 13 
Predsjednik vijeća pročitao je 13. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za 
zaduživanje putem uzimanja kratkoročnog revolving kredita za predfinanciranje EU projekata i dao 
riječ načelniku A. Rajkoviću. 
 
Načelnik općine pojašnjava da se radi o zaduživanju Općine Andrijaševci na iznos od 2.200.000,00 
kuna na rok od najviše 12 mjeseci kao što je i navedeno u prijedlogu Odluke. Zaduživanje bi bilo kod 
Zagrebačke banke d.d. iz razloga što ista ima povoljne uvjete i navodi da kamatna stopa na zaduženje 
iznosi 1,10 % godišnje, fiksno, naknada za obradu zahtjeva je 0,10 % od ugovorenog iznosa. Načelnik 
A. Rajković navodi da bi se predmetna sredstva prvenstveno koristila za financiranje projekta 
„Šumske ceste“ te će se ista vratiti banci po uplati sredstava od strane Agencije za plaćanje u 
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 
Načelnik napominje da Općina ne posjeduje toliki fiskalni kapacitet da bi sama mogla predfinancirati 
sve projekte koji su u tijeku, pa se odlučilo ići na kreditiranje. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za 
zaduživanje putem uzimanja kratkoročnog revolving kredita za predfinanciranje EU projekata dao na 
usvajanje. 
 
- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje putem uzimanja 
kratkoročnog revolving kredita za predfinanciranje EU projekata kao u prijedlogu. 
 
 

Točka 14. 
Predsjednik vijeća pročitao je 14. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za 
zaduživanje putem uzimanja kratkoročnog revolving kredita za likvidnost i dao riječ načelniku A. 
Rajkoviću. 
 
Načelnik A. Rajković upoznaje vijećnike kako Zagrebačka banka d.d. ima dosta povoljnije uvjete 
kreditiranja od Privredne banke d.d. (PBZ d.d.), kod koje Općina Andrijaševci ima otvoren 
kratkoročni kredit. Napominje da su svi uvjeti kredita kod Zagrebačke banke d.d. (godišnja kamatna 
stopa, trošak obrade kredita i dr.) duplo povoljniji u odnosu na PBZ d.d., kod koje je Općina trenutno 
zadužena te da se s predloženim kratkoročnim zaduženjem kod Zagrebačke banke d.d. namjerava 
vratiti kredit u PBZ d.d.. 



Vijećnik Ivan Rajković navodi kako vijećnici stranke „Domovinski pokret“ neće poduprijeti prijedlog 
predmetne Odluke iz razloga što smatraju da postoji drugi način da se isplate postojeće obveze. 
Predsjednik vijeća pita vijećnika Ivana Rajkovića na koji način bi oni vratili zadužena sredstva. 
Vijećnik Ivan Rajković predlaže da se racionalnije koriste općinska vozila, smanje javna okupljanja te 
da se bazira na donacije, potakne manje poduzetništvo udruga i skupina. Predlaže da se na javnim 
okupljanjima angažiraju amaterske skupine. 
Predsjednik vijeća napominje da se u ovom prijedlogu Odluke radi o kapitalnim investicijama. 
Vijećnica Ljiljana Vendl napominje da se uvijek vodilo računa o smanjenju troškova kod organizacije 
javnih okupljanja. 
Vijećnik Marko Luketić smatra da se na taj način ne mogu uštedjeti značajnija sredstva. 
Načelnik Ante Rajković napominje da bi se rasprava trebala vratiti na temu predmetne točke dnevnog 
reda s obzirom da rasprava koja je krenula nije tema trenutne točke dnevnog reda, a o navedenom se 
može razgovarati pod točkom „Razno“. 
Kako daljnje rasprave nije bilo Predsjednik vijeća dao je  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za 
zaduživanje putem uzimanja kratkoročnog revolving kredita za likvidnost na usvajanje. 
 
- Glasovanje: ZA            7 glasova       
                                 PROTIV   3 glasa 
 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje putem uzimanja 
kratkoročnog revolving kredita za likvidnost kao u prijedlogu. 
 
 

Točka 15. 
Predsjednik vijeća pročitao je 15. točku dnevnog reda: Razmatranje Odluke o usvajanju I. izmjena i 
dopuna Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci za 2021. godinu te 
dao riječ direktoru Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o., Martinu Majeru. 
 
 
Direktor Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o., Martin Majer pozdravlja sve nazočne te 
napominje kako u Komunalnom društvu ima 15 zaposlenih djelatnika, od čega je dvoje djelatnika 
zaposleno na pola radnog vremena. 
Izmjenama Financijskog plana za 2021. godinu namjerava se uprihoditi 1.817.959,54 kn. 
U svom izlaganju Direktor M. Majer navodi strukturu prihoda  Komunalnog društva te navodi neke od  
stavki, pa tako ističe prihode od groblja, prihode od komunalnih djelatnosti (čišćenje i održavanje 
općinskih objekata i javnih površina te ostale prihode-od najma i zakupa, korištenja teretane, prihode 
od usluge vožnje brodicom). 
Nakon izlaganja direktora Komunalnog društva Majera, Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Načelnik A. Rajković uzima riječ te napominje kako je zadovoljan s radom Komunalnog društva te 
pohvaljuje rad zaposlenika. 
Smatra da se na tržištu usluge koje pruža Komunalno društvo i rad koji obavljaju djelatnici 
Komunalnog društva kreće po višim cijenama. Također napominje da u Komunalnom društvu mahom 
rade djelatnici iz sela koji ostvaruju prihode svojim obiteljima te da su sredstva uložena u rad 
Komunalnog društva opravdana. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Odluku o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog 
plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2021. godinu dao na usvajanje. 
 
- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna 
Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2021. 
godinu. 
 
 



Točka 16. 
Predsjednik vijeća pročitao je 16. točku dnevnog reda: Razno i otvorio raspravu. 
 
Vijećnik Ivan Rajković javlja se za riječ te napominje kako ima nekoliko pitanja. 
Zanima ga da li pri korištenju kombi vozila od strane udruga trošak goriva snose udruge ili općina. 
Načelnik Ante Rajković odgovara da su se u vrijeme kupnje vozila (kombija) od strane Općine 
zatražile ponude aktivnih udruga te da Općina podmiruje trošak sukladno cjeniku i izdanom računu. 
Vijećnik Ivan Rajković pita da li se racionalno i po zaslugama dodjeljuju nagrade zaposlenicima 
ovisno o strukturi zaposlenika u upravljačkom i radničkom sektoru. 
Načelnik Ante Rajković napominje da se navedeno pitanje postavi na adresu Općine sukladno Zakonu 
o pravu na pristup informacijama. 
Vijećnik Ivan Rajković pita za koje se radnike plaća trošak prijevoza. 
Načelnik Ante Rajković odgovara da se trošak prijevoza plaća sukladno Odluci o naknadi troška 
prijevoza na posao i s posla, a da radnici koji imaju prebivalište na području općine nemaju plaćen 
prijevoz. 
Vijećnik Ivan Rajković pita da li se putni trošak plaća iz proračuna ako se putuje službenim vozilom. 
Načelnik odgovara da on koristi službeno vozilo i da nema trošak prijevoza. 
Vijećnik Rajković pita da li se naplaćuje materijal od srušenih kuća (grede, cigle) i po kojoj cijeni. 
Načelnik Ante Rajković odgovara da se materijal naplaćuje sukladno cjeniku Komunalnog društva 
Rokovci-Anrijaševci d.o.o. 
Vijećnik Ivan Rajković pita vezano za opomene poslane mještanima te pri tome spominje nekoliko 
osoba kojima su iste upućene te lokacija za koja su iste upućene (mještanka M. Š., zemljište kod 
bivšeg caffe bara „Gracija“, plac na Blacima) te pita zbog čega se upozorava pojedinačno, a ne sve 
mještane kod kojih postoje slični slučajevi. 
Načelnik Ante Rajković odgovara da će od komunalnog redara tražiti izvješće koliko je i za koga 
poslano kazni i opomena glede navedenog. 
Vijećnik Julijan Marojević predlaže da se problem neuređenog zemljišta kod bivšeg caffe bara 
„Gracija“ riješi na način da se skupi grupa građana koja će očistiti navedeno zemljište te moli da se u 
ul. J. Ivakića u Rokovcima kod E. B. očisti javna površina. 
Načelnik Ante Rajković odgovara da će na teren uputiti komunalnog redara glede navedenog. 
Vijećnica Anica Pejak pita u čijoj je nadležnosti čišćenje kanala kod „Rupače“ te da li Općina ima 
ugovor s Hrvatskim vodama glede toga. 
Direktor Komunalnog društva M. Majer odgovara da je to u nadležnosti Hrvatskih voda. 
Načelnik Ante Rajković upoznaje vijećnike da unutar naselja Rokovci i Andrijaševci, Općina 
uglavnom održava javne površine, ali da sve izvan naselja nije u našoj nadležnosti. 
Vijećnik Julijan Marojević pita Predsjednika vijeća da li je pročelnica Markota uručila pismeno koje je 
dostavio u Općinu. 
Predsjednik vijeća odgovara da je upoznat s dostavljenim pismenom i da je isto zaprimljeno. 
Vijećnica A. Pejak pita da li se materijali za vijeće mogu dostavljati vijećnicima 2-3 tjedna prije 
sjednice vijeća. 
Predsjednik vijeća odgovara da se materijali dostavljaju sukladno Poslovniku općinskog vijeća. 
Načelnik Ante Rajković želi vijećnike izvijestiti o aktivnostima u Općini od posljednje održane 
sjednice vijeća te navodi kako su radovi na sportskim igralištima, a koji projekt se izvodi u suradnji s 
Ministarstvom turizma i sporta u tijeku te se završetak radova očekuje do kraja mjeseca prosinca 
tekuće godine. Vezano za projekt „Aglomeracije“ navodi da se većina mještana priključila na sustav 
koji je u fazi probnog rada. Napominje da je to najvrjednija investicija na području općine. 
Obavještava vijećnike da se uskorio očekuje nova sjednica vijeća radi donošenja proračuna za 2022. 
godinu i 3. rebalansa proračuna za 2021. godinu. 
 
Vijećnik Zlatko Kobašević pita načelnika Rajkovića kada se očekuje naplata sredstava od tekućih 
projekata prema Ministarstvima i Agenciji za sredstva koja se potražuju. 
Načelnik Ante Rajković navodi da je Općina likvidna i da se sva potraživanja plaćaju na vrijeme. 
Navodi da se od Agencije očekuju sredstva u iznosu od oko 2. mil. kuna, od Ministarstva rada, 
mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za projekt Zaželi oko 600.000,00 kn, od manjih 



projekata oko 300.000,00 kuna, od nositelja projekta za „Aglomeraciju“ trebamo dobiti oko 1,3 mil. 
kuna. 
 Napominje da bi od navedenih sredstava do kraja tekuće trebalo pristići oko 700.000,00 kuna, a u 
2022. godini preostala navedena sredstva. Također se do kraja godine od strane PIK Vinkovci Plus 
d.d. očekuje uplata jedne rate po dva ugovora za dugogodišnji zakup. 
Vijećnik Zlatko Kobašević izvijestio je vijećnike o aktualnostima u Lag Bosutski niz. Osnovan je 
FLAG-priča je vezana za europske fondove za ribarstvo u sklopu koje se očekuju sredstva vezana za 
financiranje svih aktivnosti vezanih uz ribolov u iznosu od 5-6 mil. kuna.  
Također, vezano za mjeru 6. i 7. napominje da će u narednom periodu biti dosta aktivnosti te da je na 
dispoziciji za upite. Na mjeru 6. prijavilo se 4 (četiri) OPG-a. Smatra da bi se više OPG-a trebalo 
uključiti iz razloga što su sredstva bespovratna. 
Načelnik Ante Rajković zahvaljuje vijećnici Višnjici Sorčik na iznimnom angažmanu u sklopu 
projekta „Čitanjem po Bosutu“. Projekt je uključivao velik broj djece i odraslih te su u sklopu istog 
sudjelovali naši istaknuti pisci Julijana Matanović i Pavao Pavličić, koji su pohvalili ovaj projekt koji 
propagira kulturu čitanja, osobito među mlađom populacijom. Načelnik A Rajković napominje da je 
sličan projekt na spomenutu temu prijavljen te se nada da će to postati tradicija u Općini. 
Vijećnik Julijan Marojević pita da li će se dodjeljivati nagrada za Mateja Božića-DJ NIERRO, koji 
propagira glazbu. 
Načelnik Ante Rajković odgovara da za tu namjenu nisu osigurana sredstva u proračunu. 
Vijećnica Višnjica Sorčik upućuje pitanje načelniku Anti Rajkoviću vezano za mjesnu zdravstvenu 
ambulantu, odnosno prenosi pritužbe mještana koji su joj se obratili, a vezano za problem ograničenog 
ulaska u prostor ambulante. 
Navodi kako je ambulanta već duže vrijeme zatvorena za pacijente koji čekaju ispred zgrade 
ambulante od početka pojave epidemije koronavirusa. Kako dolaze hladniji dani potrebno je poduzeti 
aktivnosti glede navedenog problema te predlaže obraćanje nadležnom Domu zdravlja, odnosno 
ravnatelju navedene ustanove kako bi se bolesni mještani uz važeće epidemiološke mjere mogli pustiti 
u prostor čekaonice ambulante. 
Načelnik Ante Rajković zahvaljuje vijećnici Sorčik na ovom pitanju te nju i ostale vijećnike upoznaje 
da je prethodno poduzeo neke radnje oko navedenog problema. Navodi da je kontaktirao župana koji 
se oko navedenog problema javio ravnatelju Doma zdravlja. Nadalje, obavještava vijećnike da će od 
strane Općine žurno biti poslan zahtjev prema Domu zdravlja Vinkovci da se pacijentima ambulante 
omogući ulazak u prostor čekaonice i ambulante sukladno važećim epidemiološkim mjerama. 
Predsjednik vijeća se također zahvalio vijećnici Višnjici Sorčik na iznimnom angažmanu na projektu 
„Čitanjem po Bosutu“ te je istaknuo njen dugogodišnji volonterski rad. 
Vijećnica Anica Pejak se također zahvalila Višnjici Sorčik i pohvalila njen angažman na uključenju 
mladih u projekt koji će ih približiti čitanju. 
 
 
Zaključeno u 20.26 sati 
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