
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
Općinsko vijeće 

 
KLASA: 021-05/21-02/08 
URBROJ: 2188/02-03-21-5 
Rokovci, 21. prosinca 2021. 

 
Z A P I S N I K 

 
s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 21. prosinca 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, Tomislav Brkić, Patricia 
Pavlik (12) 

 
Odsutni vijećnici: Ivan Mujan (1) 

 Općinski načelnik: Ante Rajković 

Jedinstveni upravni odjel: Pročelnica Martina Markota, dipl. iur.,  
 

Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o.: Direktor Martin Majer, bacc oec., Ivana Heđi 
 
Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci: Svjetlana Draženović, mag. pead.  

 
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Duktaj, mag. ing. el. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća) 
pozdravio je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 12 vijećnika) i predložio 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 izvršenju 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 zemljišta u 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. 
 
 
       Drugih prijedloga nije bilo te je Predsjednik vijeća predloženi Dnevni red dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red 
 

Točka 1. 
Predsjednik vijeća pročitao je 1. točku dnevnog reda: Razmatranje Zapisnika s 4. sjednice Općinskog 
vijeća održane dana 26. studenog 2021. godine i otvorio raspravu 
 
Predsjednik vijeća skrenuo je pozornost vijećnicima da je potrebno voditi računa o načinu i tijeku 
rasprave. 

 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 

 
- Glasovanje: ZA 12 glasova 

 
Slijedom glasovanja, Zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 

 
Točka 2. 

Predsjednik vijeća pročitao je 2. točku dnevnog reda: Prijedlog Proračuna Općine Andrijaševci za 
2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu te prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2022. godinu  
 
Predsjednik vijeća daje riječ načelniku Anti Rajkoviću. 
Načelnik Ante Rajković pozdravlja sve nazočne te pojašnjava kako je Prijedlog Proračuna za 2022. 
godinu prošao javno savjetovanje. Proračun ima tendenciju rasta unazad nekoliko godina te je razvojan 
zbog kapitalnih investicija i projekata koje se planiraju što je moguće vidjeti u Projekciji za 2023. i 2024. 
godinu. Naglašava kako su ukupni prihodi planirani za 2022. godinu 26.315.000,00 kn, a planirani rashodi 
u iznosu od 25.915.000,00 kn, te je proračun u suficitu, a ujedno je to i najveći proračun Općine 
Andrijaševci unazad nekoliko godina. 
 
 



 
Predsjednik vijeća pohvaljuje način na koji je Proračun napravljen jer je iz njega vidljivo strateško 
povećanje kapitalnih investicija te izrazio zadovoljstvo jer krivulja bilježi rast, a to je pokazatelj 
proaktivnog rada zaposlenih, načelnika i vijećnika. 

    Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 2. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Proračuna Općine Andrijaševci za 2022. 
godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu te prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2022. godinu dao na usvajanje. 
 

 
- Glasovanje ZA 12 glasova  

 
Slijedom  glasovanja jednoglasno je usvojen Proračun Općine Andrijaševci za 2022. godini i 
Projekcija  za 2023. i 2024. godine  i Odluka o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2022. 
godinu kao u prijedlogu. 
 
 
Vijećnica Matea Šebalj se ispričava i napušta sjednicu Općinskog vijeća Općine Andrijaševci u 19:17 
sati. 

 
Točka 3.  

Predsjednik vijeća pročitao je 3. točku dnevnog reda: Prijedlog Programa građenja komunalne 
infrastrukture za 2022. godinu  i dao riječ načelniku. 
 
Načelnik Općine Andrijaševci Ante Rajković pojašnjava da se Program građenja komunalne 
infrastrukture za 2022. godinu veže uz usvojen proračun te pojašnjava investicije koje su planirane i koje 
su vidljive u tabličnom prikazu Programa te je otvoren za eventualna pitanja i prijedloge.  
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 3. 
 
Kako rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 
2022. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. 
godinu kao u prijedlogu. 
 

Točka 4.  
Predsjednik vijeća pročitao je 4. točku dnevnog reda: Prijedlog Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2022. godinu i dao riječ načelniku.  
 
Načelnik Općine Andrijaševci Ante Rajković pojašnjava Program održavanja komunalne infrastrukture 
za 2022. godine te da se sredstva planiraju utrošiti namjenski kao što je vidljivo u tablici te stoji na 
raspolaganju za sva pitanja. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 4. 
 
Kako rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je Prijedlog Programa održavanje komunalne infrastrukture 
za 2022. godinu dao na usvajanje. 

 
- Glasovanje ZA 11 glasova 

 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen Program održavanja komunalne infrastrukture za 
2022. godinu kao u prijedlogu. 
 
 
 
 
 
 



Točka 5. 
Predsjednik vijeća pročitao je 4. točku dnevnog reda: Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 
2022. godinu i dao riječ načelniku. 
 
Načelnik Općine Andrijaševci  Ante Rajković pojašnjava Program javnih potreba u kulturi te naglašava 
kako iz godine u godinu  povećavaju sredstva koja se ulažu u kulturu što je vidljivo u tablici. Najviše 
sredstava planira se utrošiti na obilježavanje Dana Općine Andrijaševci, u restauraciju „Rokovačkih 
zidina“ i izgradnju Doma kulture. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 5. 
 
Vijećnik Ivan Rajković pita načelnika jesu li sredstva koja se planiraju utrošiti na restauraciju 
„Rokovačkih zidina“ iz proračuna Općine Andrijaševci ili sufinancirana? 
Načelnik Općine Andrijaševci Ante Rajković odgovara kako je po pozicijama u proračunu točno 
prikazano koji iznos se planira izdvojiti iz vlastitih sredstava, a koji iznos će biti sufinanciran, te 
obavještava nazočne da je Ministarstvo kulture i medija raspisalo novi natječaj za očuvanje kulturne 
baštine na koji se Općina Andrijaševci planira aplicirati te će slijedeći tjedan održati sastanak s 
ravnateljem Muzeja Vinkovci vezano za planirani projekt. 
 
Daljnje rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2022. 
godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu kao 
u prijedlogu. 
 

Točka 6.  
Predsjednik vijeća pročitao je 6. točku dnevnog reda: Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 
2022. godinu i dao riječ načelniku. 
 
Načelnik Općine Andrijaševci  Ante Rajković pojašnjava Program javnih potreba u sportu za 2022. 
godinu i naglašava kako su sredstava koja se planiraju utrošit namjenska sredstva  koja će pomoću u radu 
sportskih udruga i klubova u Općini Andrijaševci. Pojašnjava kako se u slijedećoj godini planira raspisati 
javna nabava za projektnu dokumentaciju za izgradnju nove sportske dvorane koja bi bila izgrađena 
paralelno sa školom, zbog potreba osnovne škole, ali i klubova koji će time dobiti mogućnost za još veći 
razvoj i napredak. Usvajanjem proračuna omogućeno je da se ova stavka stavi u daljnju proceduru, te 
naglašava kako su imovinsko pravni odnosi riješeni. 
Predsjednik vijeća pojašnjava kako Zajednica športskih udruga nastoji sredstva trošiti racionalno i kako 
ga veseli velik broj djece koji treniraju u sportskim klubovima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 6. 
 
Kako rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je Prijedlog Programa Javnih potreba u sportu za 2022. 
godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje ZA 11 glasova 
 
     Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu    
     kao u prijedlogu. 
 

Točka 7. 
Predsjednik vijeća pročitao je 7. točku dnevnog reda: 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 
i dao riječ načelniku. 
 
Načelnik Općine Andrijaševci pojašnjava kako je postupkom revalorizacije smanjen iznos koje je Općina 
Andrijaševci dobivala od dugogodišnjeg zakupa, dobivena sredstva planiraju se uložiti u održavanje 
nerazvrstanih cesta i poticanje razvoja poljoprivrede.  
 
 



Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 7. 
 
Kako rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je 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 dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen Program 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 
kao u prijedlogu. 
 

Točka 8.  
     Predsjednik vijeća pročitao je 8. točku dnevnog reda: Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog  
     doprinosa u 2022. godini i dao riječ načelniku. 

 
Načelnik Općine Andrijaševci  Ante Rajković pojašnjava kako su sredstva koja se planiraju utrošiti 
ovim Programom značajno manja nego prijašnjih godina, a ista se planiraju utrošiti kako je navedeno u 
Programu. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 8. 
 

     Kako rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je Program utroška sredstava šumskog  doprinosa u 2022.       
     godini dao na usvajanje. 

 
- Glasovanje ZA 11 glasova 

 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 
2022. godini kao u prijedlogu. 
 

Točka 9.  
 
Predsjednik vijeća pročitao je 9. točku dnevnog reda: Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade 
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu i dao riječ načelniku. 
 
Načelnik Općine Andrijaševci Ante Rajković pojašnjava kako je prihod prije bio veći te da je proces 
legalizacije nezakonito izgrađenih objekata pri kraju, a navedena sredstva planiraju se utrošiti sukladno 
Programu. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 9. 
 
Kako rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen Program utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu kao u prijedlogu. 
 

Točka 10. 
Predsjednik vijeća pročitao je 10. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz 
proračuna Općine Andrijaševci za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih 
vijećnika u 2022. godini i dao riječ načelniku. 
 
Načelnik Općine Andrijaševci Ante Rajković pojašnjava kako se Odluka u odnosu na prijašnje godine 
nije mijenjala, a u tablici su točno navedena sredstva koja će biti tijekom godine biti izdvojena za 
financiranje političkih strana i nezavisnih vijećnika. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 10. 
 
 



Kako rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna 
Općine Andrijaševci za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022. 
godini dao na usvajanje. 

 
- Glasovanje ZA 11 glasova 

 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna 
Općine Andrijaševci za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 
u 2022. godini kao u prijedlogu. 
 

Točka 11. 
Predsjednik vijeća pročitao je 11. točku dnevnog reda: Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2021. godinu i dao riječ načelniku. 
 
Načelnik Općine Andrijaševci Ante Rajković objašnjava da su ove izmjene i dopune Proračuna vezane 
za usklađivanje stavki i izvršenje realizacije. Ukupna razlika primitaka i rashoda je suficit u iznosu od 
3.361.212,00 kuna, jedina korekcija koju je potrebno napraviti je da se sredstva s konta R330 povećaju 
za 2.700,00 kuna, a isti se smanje na kontu R150 zbog refundacije sredstava djelatnicima za testiranje na 
COVID-19 zbog obveze posjedovanje EU digitalne Covid potvrde sukladno važećoj odluci Stožera 
civilne zaštite Republike Hrvatske. Naglašava kako je zadovoljan realizacijom i brigom o rashodima te 
da je učinjen značajan pomak unazad 8 godina.  
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 11. 
 
Kako rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2021. godinu dao na glasanje. 
 

- Glasovanje ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno su usvojene III. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci 
za 2021. godinu kao u prijedlogu. 
 

Točka 12. 
Predsjednik vijeća pročitao je 12. točku dnevnog reda: Razmatranje XI. izmjena i dopuna Plana nabave 
Općine Andrijaševci za 2021. godinu i dao riječ pročelnici. 
 
Pročelnica Martina Markota pojašnjava kako se XI. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci 
vežu za III. Izmjene i dopune Proračuna i promjene koje su nastale. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 12. 
 
Kako rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je XI. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci 
za 2021. godinu dao na usvajanje. 

 
- Glasovanje ZA 11 glasova 

 
Slijedom glasovanja jednoglasno su usvojene XI. izmjene i dopune Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2021. godinu kao u prijedlogu. 
 

Točka 13.  
Predsjednik vijeća pročitao je 13. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama 
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu i dao riječ načelniku. 
 
Načelnik Općine Andrijaševci Ante Rajković pojašnjava Odluku i stavke koje su u njoj navedene.  
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 13. 
 
Vijećnica Anica Pejak pita da li se ova odluka odnosi na asfaltiranje cesta koje su tijekom radova vezane 
za Projekt Aglomeracije na području Općine Andrijaševci oštećene. 
Načelnik Ante Rajković odgovara kako se Projekt vezan za Aglomeraciju u kojoj je Općina Andrijaševci 
partner bliži svome kraju, te da je tehnički pregled planiran za kasno proljeće slijedeće godine što znači 
da bi se sve trebalo vratiti u prvobitno stanje do tada. 

 



Predsjednik vijeća pojašnjava kako su ovi radovi zahtjevni, ali da su jako dobro odrađeni te da je se 
uvođenje kanalizacije još jedan korak naprijed za našu Općinu.   
 
Daljnje rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 
građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu dao na glasanje. 

 
- Glasovanje ZA 11 glasova 

 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa 
građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu kao u prijedlogu. 
 

Točka 14. 
Predsjednik vijeća pročitao je 14. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama 
Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu  i dao riječ načelniku. 
 
Načelnik Općine Andrijaševci Ante Rajković pojašnjava Odluku te navodi kako se na stavku Održavanje 
javnih zelenih površina izdvaja najviše novca, ali da je to vidljivo po uređenju i čistoći naše Općine.  
Predsjednik vijeća također napominje kako se komunalna infrastruktura u Općini Andrijaševci održava 
na zavidnoj razini u usporedbi s okolnim mjesnima. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 14. 
 
Kako rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu  dao na usvajanje. 

 
- Glasovanje ZA 11 glasova 

 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa 
održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu kao u prijedlogu. 
 

Točka 15. 
Predsjednik vijeća pročitao je 15. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama 
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini i dao riječ načelniku. 
 
Načelnik Općine Andrijaševci Ante Rajković pojašnjava izmjene koje su navedene u Odluci. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 15. 
 
Kako rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 
utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini dao na usvajanje. 

 
- Glasovanje ZA 11 glasova 

 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa 
utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini kao u prijedlogu. 
 

Točka 16. 
Predsjednik vijeća pročitao je 16. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu i dao riječ načelniku. 
 
Načelnik Općine Andrijaševci Ante Rajković pojašnjava izmjene koje su nastale te naglašava kako je 
planirano i utrošeno na javne potrebe u kulturi preko 700.000,00 kn što ga iznimno veseli da se sredstva 
povećavaju iz godine u godinu, ali da će izgradnjom Doma kulture uz prikladan prostor za održavanje  
kazališnih predstava i koncerata biti stvoreni uvjeti za još veći rast i razvoj.  
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 16. 
 
Kako rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 
javnih potreba u kulturi za 2021. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje ZA 11 glasova 
 

 



Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa 
javnih potreba u kulturi za 2021. godinu kao u prijedlogu. 
 
 

Točka 17. 
Predsjednik vijeća pročitao je 17. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama 
Programa javnih potreba za gospodarske, tehničke, socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2021. godini 
i dao riječ načelniku. 
 
Načelnik Općine Andrijaševci Ante Rajković pojašnjava izmjene koje su nastale te napominje kako su 
sredstva koja su dana udrugama utrošena na primjeren način. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 17. 
 
Kako rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa 
javnih potreba za gospodarske, tehničke, socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2021. godini dao na 
usvajanje.  

 
- Glasovanje ZA 11 glasova 

 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa 
javnih potreba za gospodarske, tehničke, socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2021. godini kao 
u prijedlogu. 
 

Točka 18.  
Predsjednik vijeća pročitao je 18. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama 
Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. 
godinu i dao riječ načelniku. 
 
Načelnik Općine Andrijaševci Ante Rajković pojašnjava kako se navedena sredstva utrošiti sukladno  
nastalim izmjenama navedene Odluke. 
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 18. 
 
Kako rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa 
utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu 
dao na usvajanje. 

 
- Glasovanje ZA 11 glasova 

 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa 
utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. 
godinu kao u prijedlogu. 
 

Točka 19. 
Predsjednik vijeća pročitao je 19. točku dnevnog reda: Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za 
općinu Andrijaševci u 2021. godini  dao riječ pročelnici. 
 
Pročelnica Martina Markota navodi kao je načelnik Stožera civilne zaštite Općine Andrijaševci pripremio 
navedenu Analizu iz koje je vidljivo stanje sustava civilne zaštite, operativne snage, plan djelovanja i 
članove stožera.  
 
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 19. 
 
Kako rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za općinu 
Andrijaševci u 2021. godini dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje ZA 11 glasova 
 

 
 



Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Analize stanja sustava civilne zaštite za općinu 
Andrijaševci u 2021. godini kao u prijedlogu. 
 

Točka 20. 
Predsjednik vijeća pročitao je 20. točku dnevnog reda: Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite za 
2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2022. do 2024. godine i dao riječ 
pročelnici. 
 
Pročelnica Martina Markota pojašnjava Plan razvoja, koji su financijski učinci koji su planirani za 
razdoblje od 2022.-2024. godine, ciljeve za 2022. godinu sukladno Zakonu. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 19. 
 
Kako rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2021. 
godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2022. do 2024. godine dao na usvajanje. 

 
- Glasovanje ZA 11 glasova 

 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu s 
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2022. do 2024. godine kao u prijedlogu. 
 

Točka 21. 
Predsjednik vijeća pročitao je 21. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja 
za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci i Prijedlog Odluke o imenovanju 
Povjerenstva za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci i dao riječ pročelnici. 
 
Pročelnica Martina Markota pojašnjava kako je čestica koja je predmet ovog javnog natječaja bila do 
sada Ugovorom dodijeljena pok. Marku Rajkoviću, te se sukladno tome mora  raspisati navedeni javni 
natječaj o davanju zemljišta u zakup. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 21. 
 
Načelnik Općine Andrijaševci naglašava kako se radi o čestici koja je u vlasništvu Općine Andrijaševci 
koja je kupljena prije 12 godina u svrhu izrade pročišćivača otpadnih voda, ali je izgradnjom sustava 
kanalizacije ona stavljena u poljoprivrednu proizvodnju. Sin dosadašnjeg zakupnika izrazio je želju da 
istu preuzme, ali mora se provesti javni natječaj koji nema dodatnih uvjeta te se na isti mogu prijaviti svi 
zainteresirani. 
Vijećnik Zlatko Kobašević pita na koji vremenski rok je daje zemlja u zakup. 
Načelnik Ante Rajković odgovara da se daje na Ugovor do 5 godina ili do provođenja druge namjene 
koja je navedena u javnom natječaju. 
 
Predsjednik vijeća za članove Povjerenstva za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine 
Andrijaševci predlaže: 

1. Martinu Markotu za predsjednicu Povjerenstva 
2. Antu Pažina za člana Povjerenstva 
3. Ljiljanu Vendl za članicu Povjerenstva  

 
Daljnje rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za 
davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci i Prijedlog Odluke o imenovanju 
Povjerenstva za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u 
zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci i Odluka o imenovanju Povjerenstva za davanje 
u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 
 
 
 
 
 



Točka 22. 
 

Predsjednik vijeća pročitao je 22. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o koeficijentima i osnovici za obračun plaće radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-
Andrijaševci i dao riječ načelniku. 

 
Načelnik Općine Andrijaševci Ante Rajković pojašnjava koje promjene se predlažu ovom Odlukom  te 
da je to dobar pokazatelj i način vrednovanja djelatnika koji svojim trudom i radom svakodnevno 
pokazuju želju i volju za napredak. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 22. 
 
Predsjednik vijeća naglašava kako se napravio veliki iskorak unazad nekoliko godina osnivanjem vrtića, 
te se svakodnevno podiže ljestvica i teži se boljitku. Provođenjem raznih projekata smanjeni su troškovi 
za roditelje, ali i troškovi vrtića prema Općini Andrijaševci.   
Vijećnica  Višnjica Sorčik naglašava da se u usporedbi s okuženjem ulaže veliki trud i napor stručnog 
osoblja (odgajateljice, ravnateljica, logoped) te pohvaljuje što logoped radi s djecom.  
Vijećnik Zlatko Kobašević također pohvaljuje činjenicu što vrtić ima zaposlenog logopeda i naglašava 
kako je to deficitarno zanimanje u našoj županiji. 
 
Daljnje rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
koeficijentima i osnovici za obračun plaće radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-
Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 
koeficijentima i osnovici za obračun plaće radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-
Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

Točka 23. 
Predsjednik vijeća pročitao je 23. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o kupnji poslovnog udjela te 
dao riječ načelniku. 
 
Načelnik Općine Andrijaševci pojašnjava Odluku te navodi da postoji interes iz drugih gradova i županija 
za kupnju poslovnog udjela temeljenog kapitala „VTV“ d.o.o. te da se umjesto dosadanjeg Ugovora koji 
je  Općina Andrijaševci imala sklopljen u tom iznosu kupe poslovni udjeli jer to nudi mogućnost u 
donošenju odluka u realizaciji. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 23. 
 
Vijećnik Zlatko Kobašević upoznaje nazočne da je na Županijskog skupštini donesena Odluka da 
Vukovarsko-srijemska županije zajedno s Općinama okupi 40% udjela, a Grad Vinkovci ima 25% udjela, 
naglašava kako je VTV d.o.o. izašla iz predstečajne nagodbe te da je sada likvidna i da je će se ovom 
Odlukom Općini Andrijaševci nuditi više mogućnosti za promidžbu. 
Vijećnik Ivan Rajković pita koliko je zainteresiranih Općina i koji su njihovi razlozi za kupnju poslovnih 
udjela. 
Načelnik Općine Andrijaševci navodi kako je na Koordinaciji župana, gradonačelnika i načelnika bilo 
zainteresiranih 12 Općina, ali to je informativno te da ne zna koji su njihovi razlozi.  

     Vijećnik Ivan Rajković pita koji su naši razlozi za kupnju poslovnih udjela 
Načelnik Općine Andrijaševci objašnjava kako bi se javnost mogla više informirati o aktivnostima koje 
se provode na području naše Općine, te da bi se umjesto Ugovora koji je Općina do sada imala potpisan 
sada bi se to provodilo kroz kupnju poslovnog udjela. 
Vijećnica Višnjica navodi da ako se nešto medijski ne poprati za to javnost ne zna 
Predsjednik vijeća navodi da je informiranje javnost jako bitno da bi svi mogli znati što se sve radi i 
događa na području Općine Andrijaševci. 
Vijećnik Julijan Marojević pita kada odluka stupa na snagu 
Načelnik Općine Andrijaševci odgovara kako u Odluci piše da ona stupa na snagu od 1.siječnja 2022. 
godine ako bude usvojena, te da mi ne ovisimo o drugim Općinama i njihovim odlukama. 
 
 
 



Daljnje rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća je Prijedlog Odluke o kupnji poslovnog udjela dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje  ZA   10 glasova 
SUZDRŽAN  1 glas 

  
 
Slijedom glasovanja usvojena je Odluka o kupnji poslovnog udjela kao u prijedlogu. 
 

Točka 24. 
Predsjednik vijeća pročitao je 24. točku dnevnog reda: 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 i 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 i 
upoznaje ih s financijskim planovima u 2022. godini. Pojašnjava kako društvo bilježi pozitivan rast 
unazad nekoliko godina i konstantno ulaže u strojeve kako bi bili konkurentni na tržištu. U planu je 
kupnja novog traktora s kranskom rukom kako bi mogli pratiti korak sa svim zadacima koji se pred njih 
postavljaju. 
Načelnik Općine Andrijaševci Ante Rajković naglašava kako je iznimno zadovoljan radnom Društva te 
da su konstantna ulaganja  potrebna kako bi se održala kvaliteta rada. Navodi kako je mini-bager koji je 
kupila Općina Andrijaševci u planu u 2022. godini kroz kapitalnu donaciju prebaciti na Komunalno 
društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 24. 
 
Kako rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o 
usvajanju Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2022. 
godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje ZA 11 glasova 
 
Slijedom navedenog jednoglasno je usvojen Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o 
usvajanju Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 
2022. godinu kao u prijedlogu. 
 

Točka 25.  
Predsjednik vijeća pročitao je 25. točku dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka 
o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju                   Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci 
d.o.o. za 2022. godinu i dao riječ direktoru Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. Martinu 
Majeru. 
 
Direktor Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. Martin Majer upoznaje nazočne s Planom 
rada u 2022. godini, koji su sve poslovi uključeni i u kojem obimu kroz 2022. godinu. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu glede točke 25. 
 
Kako rasprave nije bilo, Predsjednik vijeća Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o 
usvajanju                   Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2022. godinu dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje ZA 11 glasova 
 
Slijedom navedenog jednoglasno je usvojen Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o 
usvajanju                   Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2022. godinu kao u 
prijedlogu. 
 
 
 
 
 



Točka 26. 
Predsjednik vijeća pročitao je 26. točku dnevnog reda: Razno i otvorio raspravu. 
 
Načelnik Općine Andrijaševci Ante Rajković obraća se vijećnicima i želi ih upoznati s novostima. 
Napominje da je Projekt dogradnje Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci dobio pozitivnu ocjenu na 
natječaju u iznosu od 7.500.000,00 kn koji će biti 100% financiran sredstvima Agencije za plaćanja u 
poljoprivredi i ruralnom razvoju i upoznaje prisutne s Projektom produženog radnog vremena Dječjeg vrtića 
Bambi u vrijednosti više od 1.000.000,00 kuna u kojem je Općina Andrijaševci bila partner, te napominje 
kako je iznimno zadovoljan radnom vrtića. Ovaj tjedan stigla je i Odluka o nabavi električnih bicikala 
natječaja koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša gdje Općina Andrijaševci planira kupiti 5 električkih 
bicikala, te će se kandidirati i na novi natječaj koji će biti uskoro raspisat za nabavu stanice za električne 
bicikle i nabavu novih bicikla. Izgradnja staza na mjesnom groblju u Rokovcima neće se provesti ove godine 
jer ponude koje su dobivene premašuju financijska sredstva pa je prihvaćen prijedlog povjerenstva da se iste 
odbiju, u narednom vremenu pristupiti će se rješavanju tog problema. Napominje kako je  iznimno 
zadovoljan naplatom komunalne naknade koja do sada iznosi 94%, a i naglašava kako će se u skorašnjem 
vremenu morati pokrenuti postupak ovrhe zbog prijašnjih dugovanja, te da se ta sredstva namjenski troše. 
Naknade vijećnicima biti će isplaćene do kraja godine. Na kraju upućuje prisutnima čestitke za blagdane. 
Vijećnik Zlatko Kobašević obraća se vijećnicima i upoznaje ih sa radom LAG „Bosutski niz“. Napominje 
kako će se u skorašnje vrijeme održati sastanak u Ministarstvu poljoprivrede vezano za osnivanje FLAG-a.  
Upoznaje sve prisutne da je na Županijskoj sjednici Vukovarsko-srijemske županije usvojen proračun 
Županije bez amandmana na isti. Obavještava da će se u srpnju 2022. godine u Općini Andrijaševci održati 
Prvenstvo Hrvatske u ribolovu za kadete i kadetkinje. 
Predsjednik vijeća zahvaljuje s vijećnicima na dosadašnjoj suradnji i radu te i upućuje čestitke za blagdane. 
 
Zaključeno u 21:20 sati.  
 
 
 
      Zapisnik vodila:       Predsjednik Općinskog vijeća 
         Ivana Heđi          Darko Duktaj, mag. ing.el. 

 
 
 
 
 
 

 


