
       
 
 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
            
                 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
                      Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/21-02/08 
URBROJ: 2188/02-03-21-1 
Rokovci, 15. prosinca 2021. 

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- 
pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br.2/13, 2/18, 2/20 i 3/21), a sukladno članku 56. - 58. 
Poslovnika Općinskog vijeća  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br.12/09, 2/13, 
2/18, 2/20 i 3/21) sazivam 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Andrijaševci koja će se održati dana 
21. prosinca 2021. godine (UTORAK) s početkom u 19 sati. 

Za Sjednicu predlažem sljedeći: 

 
D N E V N I    R E D 

 
1. Razmatranje Zapisnika s 4. sjednice Općinskog vijeća održane dana 26. studenog 2021. godine 
2. Prijedlog Proračuna Općine Andrijaševci za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024.godinu 

te prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Andrijaševci za 2022. godinu 
3. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu 
4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu 
5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu 
6. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu 
7. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog 
poljoprivrednog zemljišta na području Općine Andrijaševci u 2022.godini 

8. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini 
9. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

            zgrada u prostoru za 2022. godinu 
10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Andrijaševci za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022. godini 
11. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2021. godinu  
12. Razmatranje XI. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2021. godinu  
13. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture 

za 2021. godinu 
14. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture 

za 2021. godinu 
15. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 

u 2021. godini 
16. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2021. 

godinu 
17. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba za gospodarske, 

tehničke, socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2021. godini 
18. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu 
19. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za općinu Andrijaševci u 2021. godini 



       
 
 
 

20. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu s financijskim učincima za 
trogodišnje razdoblje od 2022. do 2024. godine 

21. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljištau vlasništvu 
Općine Andrijaševci i Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup 
zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci 

22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće 
radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-Andrijaševci 

23. Prijedlog Odluke o kupnji poslovnog udjela  
24. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju 

Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2022. 
godinu 

25. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju 
Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2022. godine  

26. Razno. 
 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                                    Darko Duktaj, mag.ing.el. 
 
 
 
 
Napomena: 
 
Molimo sve vijećnike odnosno članove Općinskog vijeća da potvrde svoj dolazak na predmetnu 
sjednicu ili da obavijest o svom izostanku jave na broj telefona 225-400 (Općina Andrijaševci).  


