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Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 16. (izvanredne) sjednice Općinskog vijeća dao 
na usvajanje. 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik sa 16. (izvanredne) sjednice Općinskog vijeća s predloženim 
izmjenama jednoglasno je usvojen. 
 

toč. 2. 

-Pred. vijeća je pročitao 2. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun 
plaće načelnika i zamjenika načelnika i dao riječ pročelnici. 
-Pročelnica: naglašava da je tumačenjem Ministarstva uprave kao i zakonskim odredbama usklađena 
predložena Odluka. 
 

Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun 
plaće načelnika i zamjenika načelnika dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće načelnika i 
zamjenika načelnika kao u prijedlogu. 
 

toč.3. 
-Pred. vijeća pročitao je 3. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora i dao riječ načelniku. 
-Načelnik: pojašnjava status  „Zadruge u Andrijaševcima“. Dosadašnji zakupac PZ Andrijaševci 
izašao je iz navedenog prostora i izvršena je primopredaja prostora zadruge zajedno sa stečajnom 
upraviteljicom. PZ Andrijaševci je u stečaju, općina je poduzela sve radnje glede potraživanja Općine 
Andrijaševci kao vjerovnika, a dalje će se vidjeti kako će sve odvijati. 
Prostor „Zadruge u Andrijaševcima“ ići će uskoro na natječaj za zakup, te je slijedom toga predložena 
ova Odluka. 
-Pročelnica: predlaže da se u ovoj Odluci u članku 13. doda podstavak – tijekom trajanja zakupa 
općinski načelnik odredi da se poslovni prostor može koristiti samo za obavljanje druge djelatnosti od 
djelatnosti za koju je poslovni prostor dan u zakup. 
-Mujan: predlaže da se u ovoj Odluci izmjeni u članku 4. točka 20. formulacija da Općinski načelnik 
zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja. 
Na prijedlog vijećnika Mujana, raspravljali su i ostali vijećnici te je nakon rasprave Pred. vijeća 
predložio da točka 20. ove Odluke glasi: „odredbu da Općinski načelnik zadržava pravo da po 
provedenom natječajnom postupku ne prihvati ponudu najpovoljnijeg ponuditelja“. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora s predloženim izmjenama dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojena je Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i 
kupoprodaji poslovnoga prostora s predloženim izmjenama. 
 

toč.4. 
-Pred. vijeća je pročitao 4. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti 
i dao riječ pročelnici. 
-Pročelnica: dosadašnja Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti bila je iz 2010. godine a budući 
da se u međuvremenu Zakon o komunalnom gospodarstvu već nekoliko puta mijenjao trebalo je 
navedenu Odluku izmijeniti te je slijedom toga i ova Odluka usklađena sa zakonskim odredbama i kao 
takvu Pročelnica predlaže za usvajanje. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća predloženu Odluku o obavljanju komunalnih djelatnosti 
dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 



Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti kao u prijedlogu. 
 

toč.5. 
-Pred. vijeća je pročitao 5. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i dao riječ 
načelniku. 
-načelnik: Odluku o davanju suglasnosti kao sav drugi materijal za večerašnju sjednicu vijećnici su 
dobili u radnom materijalu. Detaljno je pojasnio zašto se ovakva Odluka predložena vijećnicima na 
usvajanje, a radi se o novim poreznim reformama u kojima Općina Andrijaševci u konačnici i nije 
najbolje prošla u odnosu na neke druge općine u našem okruženju. Slijedom navedenog Općina 
Andrijaševci će dobiti oko 281.000,00 kuna za povrat poreza građanima s područja Općine, a 
kalkulacije pokazuju da će iz Proračuna za 2015. godinu trebati vratiti građanima za povrat poreza 
preko 1.000.000,00 kuna. U odnosu na dosadašnje godine ovo je znatno uvećanje, tako da ovaj 
financijski izdatak znatno remeti poslovanje općine. 
Ovom Odlukom Općina Andrijaševci bi se mogla zadužiti u prekoračenju kod banke s kojom 
poslujemo (Privredna banka Zagreb) do iznosa od 600.000,00 kuna, s povoljnim uvjetima, a time bi 
mogli premostiti sadašnju nastalu situaciju.  
-U daljnjoj raspravi vijećnici su negodovali na porezne reforme koje je Vlada RH donijela glede 
raspodjele sredstava kod povrata poreza s nadom da će se iduće godine sukladno navedenim 
reformama i statusa Općine Andrijaševci to odraziti znatno povoljnije. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća predloženu Odluku o davanju suglasnosti dao na usvajanje. 

 
- Glasovanje: ZA 10 glasova  

 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti kao u prijedlogu. 
 

toč.6. 
-Pred. vijeća je pročitao 6. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju 
Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine Andrijaševci i dao riječ Blažinkovu. 
-Blažinkov: obrazlaže vijećnicima da je dosadašnji član Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine 
Andrijaševci Nikola Kaselj (ispred udruge „Glas potrošača“ VSŽ) podnio ostavku tako da trebamo 
izabrati novog člana na njegovo mjesto. Budući da u navedenom povjerenstvu jedan član mora biti 
ispred registrirane udruge za zaštitu potrošača,  razgovarano je sa najbližoj nama registriranoj udruzi a 
to je Centar za edukaciju i informiranje potrošača iz Bilja, Vatrogasna 7, koja je pristala da svoju 
predsjednicu Tanju Popović Filipović imenuje u naše povjerenstvo te su nam poslali imenovanje. 
Za svoje članstvo Centar za edukaciju i informiranje potrošača ne traži velika sredstva, a sve ćemo 
utvrditi sporazumom koji će Općina Andrijaševci potpisati s istima nakon što se usvoji ova Odluka. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju 
Povjerenstva za zaštitu potrošača Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 
Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva 
za zaštitu potrošača Općine Andrijaševci  kao u prijedlogu. 
 

toč.7. 
-Pred. vijeća je pročitao 7. toč. dnev. reda: Razmatranje  Izvješća o polugodišnjem radu općinskog 
načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine i dao riječ načelniku. 
-Načelnik: detaljno je iz Izviješća obrazložio sve stavke kao što su: financije, povrat poreza građana po 
godišnjoj prijavi, stanje oko realizacije proračuna u ovoj godini, priliv prihoda (od komunalne naknade 
i od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta) kao i trenutnu likvidnost Općine Andrijaševci. Isto 
tako se osvrnuo na područje urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša, održavanje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture, gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanju čistoće, 
odlaganju komunalnog otpada, održavanju javnih površina i javne rasvjete. Upoznao je vijećnike da je 
u dogovoru s Hrvatskim vodama da se što prije pristupi čišćenju kritičnih kanala u Rokovcima i 
Andrijaševcima, te da je na sastanku udruga s područja Općine Andrijaševci dogovoreno da iste 
sudjeluju u čišćenju i uređenju bivšeg prognaničkog naselja „Blaca“. Dio spomenutog naselja već je 



uređen u javnim radovima. Redovito se pristupa deratizaciji i dezinsekciji. Osvrnuo se i na područje 
prometa, odgoja i obrazovanja, vjere i kulture, športa, socijalne skrbi i zdravstva. Podsjeća na 
obilježeni Dan Općine Andrijaševci „Bosutski dani“ koji su protekli u dobrom ozračju, zabavi i 
ugođaju gostiju i domaćih mještana. Upoznao je vijećnike o radu u općini na stručnom 
osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa sukladno mjeri Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, o 
stanju zaštite od požara te o dosadašnjim projektima Općine. Na polju međunarodne suradnje krajem 
mjeseca kolovoza planira se uzvratiti posjet prijateljskom gradu Vracovu u Češkoj. 
 
Na Izvješće načelnika nije bilo rasprave, te je Pred.vijeća predloženo Izvješće o polugodišnjem radu 
općinskog načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine i dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova  
 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva 
za zaštitu potrošača Općine Andrijaševci  kao u prijedlogu 
 

toč.8. 
-Pred. vijeća je pročitao 8. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća zaključio večerašnju sjednicu. 
 
 
 
 
Završeno u 21.06 sati 
 
 
 
             Zapisnik vodio                                                                Predsjednik Općinskog vijeća                    
           Zlatko Blažinkov                                                                Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                        
 


