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Slijedom glasovanja, Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

toč. 2. 

-Pred. vijeća je pročitao 2. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o 
izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2015. godinu i otvorio raspravu 

-Škegro: Pita za razliku u računu prihoda i rashoda zašto je tako velika razlika u izvršenju u odnosu na 
izvorni plan (izvršenje 2.830.092, 51 kn, a izvorni plan 8.001.000,00 kn). 

-Načelnik: pojašnjava da se još uvijek nada planiranom izvršenju i da će se ostvariti, no ukoliko se ne 
ostvari planirano izvorni plan će se smanjiti. 

-Brkić: iz iskustva zna da se Proračun u drugom dijelu godine više puni, tako da će se to vjerojatno 
dogoditi i u ovoj godini. 

Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o 
izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2015. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju 
Proračuna Općine Andrijaševci za 2015. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.3. 
-Pred. vijeća pročitao je 3. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom redu i dao riječ pročelnici. 
-Pročelnica: sukladno zahtjevu državne uprave, potrebno je izmijeniti u dosadašnjoj Odluci o 
komunalnom redu pojedine stavke tako da se izmjena odnosi na davanja u zakup javnih površina za 
političke stranke (od sada se zakup naplaćuje), promjena je i kod javne površine za nogostup kod 
ljetnih terasa (umjesto dosadašnjih 2 m. prolaz treba biti 1,5 m), za pokretne radnje (prodavač) 
izmjenama i dopunama ove Odluke reguliran je i taj status. Ostale odredbe u navedenoj Odluci ostale 
su neizmijenjene. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom redu i dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
kao u prijedlogu. 
 

toč.4. 
-Pred. vijeća je pročitao 4. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o davanju u zakup javnih površina i 
neizgrađenog zemljišta za postavljanje privremenih objekata i naprava i otvorio raspravu. 
-Načelnik: smatra da zakup javne površine za pokretne naprave ne bi trebao biti dugoročan odnosno da 
bi trebalo vrijeme zakupa takvih površina biti što kraće iz razloga da se taj prostor može što brže i 
kvalitetnije očistiti i urediti. 
-Škegro: pita kako su se do sada ugostitelji u našoj općini pridržavali odredbi donesenih odluka. 
-Načelnik: „relativno dobro, osim vlasnika caffe bara „Rossonero“ u Andrijaševcima. Još uvijek 
imamo potraživanja glede zakupa javne površine za ljetnu terasu iz prijašnjih godina 
Isto tako u nastavku načelnik pojašnjava kako ima problema s „Gencijem“-pekarom iz Andrijaševaca. 
Radi noću, prodaje proizvode i u kasnim satima tako da bude ispred pekare i galame, vike, bacanja 
ambalaže od strane kupaca, pa su stanovnici okolnih kuća nezadovoljni i prigovaraju. Isti je upozoren 
na takve primjedbe od strane općine, no njegov odgovor je da ima odobrenje za rad noću. 
-Škegro: pita kako se može doskočiti vlasniku caffe bara „Rossonero“ i riješiti dosadašnje dugovanje. 
-Načelnik: pojašnjava kako se s istim već nekoliko puta razgovaralo, obećavao je kako će sve to u 
dogledno vrijeme na nekoliko rata platiti, no izgleda da je to samo „obećanje ludom radovanje“. 
Zatražili smo od porezne uprave podatke vezane za njegovo poslovanje i plaćanje poreza, no nismo do 
sada od istih ništa dobili. 
Na kraju načelnik zaključuje kako će se i dalje ustrajati na rješavanju ovog slučaja i poduzimati sve 
moguće mjere koje općina ima u svojoj nadležnosti. 
 



 
 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća predloženi Prijedlog Odluke o davanju u zakup javnih 
površina i neizgrađenog zemljišta dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog 
zemljišta kao u prijedlogu. 
 
-Na večerašnju sjednicu općinskog vijeća pristupila je i predsjednica Savjeta mladih Općine 
Andrijaševci Matea Šebalj. 

toč.5. 
-Pred. vijeća je pročitao 5. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje 
obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora i dao riječ načelniku. 
-Načelnik: pojašnjava da je cilj donošenja ovakve Odluke da ukoliko naše Komunalno društvo d.o.o. 
Rokovci-Andrijaševci neke poslove koji su potrebni ne može obaviti, općina bi tada mogla sklopiti i 
ugovoriti poslove s drugim izvoditeljem radova. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća predloženi Prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za 
povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora dao na usvajanje. 

 
- Glasovanje: ZA 9 glasova  

 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja 
komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora kao u prijedlogu. 
 

toč.6. 
-Pred. vijeća je pročitao 6. toč. dnev. reda: Razmatranje Programa Savjeta mladih Općine Andrijaševci 
za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
-Pred. vijeća: pojašnjava zakonske okvire zašto Savjet mladih mora donijeti svoj Program, te nakon 
toga daje riječ predsjednici Savjeta mladih Općine Andrijaševci Matei Šebalj. 
-Predsj.savj.mladih: detaljno je obrazložila aktivnosti Savjeta mladih u 2015.godini, kao i Program 
rada Savjeta mladih za 2016. godinu. U navedenom Programu iskazane su i financijske potrebe za 
realizaciju istog. 
-Načelnik: pohvaljuje rad savjeta mladih i njihove aktivnosti. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Programa Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2016. 
godinu dao na usvajanje. 
 
Glasovanje: ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Programa Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2016. 
 

toč.7. 
-Pred. vijeća je pročitao 7. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu. 
-Načelnik: napominje da je obavio razgovore o kupnji zemljišta iza poljoprivredne zadruge u 
Andrijaševcima, te kako prodavatelj traži 5.000 Eura za isto. Smatra da cijena nije prevelika i da je 
realna, te od vijećnika traži suglasnost za kupnju navedenog zemljišta. 
Nadalje navodi kako je općina raspisala natječaj za zakup poslovnog prostora poljoprivredne zadruge 
u Andrijaševcima s početnom cijenom zakupa od 6.600,00 kuna. Na prvi natječaj nije se nitko javio, 
tako da treba još jednom ponoviti natječaj pa ako se i tada nitko ne javi smanjit će se početna cijena 
zakupa. 
Glede PZ Andrijaševci koja je otišla u stečaj, općina je predala sva svoja potraživanja, no Odlukom 
Trgovačkog suda u Osijeku dio potraživanja iz predstečajne nagodbe nam je odbijen iz razloga što je 
PZ Andrijaševci platila jedan dio tih potraživanja. 



Dopušteni minus na općinskom računu koji smo tražili je odobren od strane banke PBZ s kojom 
općina posluje. 
Načelnik očekuje da će asfaltiranje „Biciklističke staze“ biti završeno do kraja godine. 
Glede projekata, s firmom „Jaić-Consulting“ iz Bjelovara sklopljen je ugovor o suradnji-dosada isti 
imaju veliku prolaznost kod nadležnih tijela, tako da očekujemo da će projekt „Frankopan“ 
najvjerojatnije zaživjeti u skoro vrijeme. 
Što se tiče nerazvrstanih cesta na području Općine Andrijaševci, sklopljen je ugovor o proširenju 
kolnika u ul. S. Radića u Rokovcima.  
Ulična rasvjeta prebacivat će se na stupove (tamo gdje još nije riješeno na takav način) i to s „Led 
rasvjetom“. 
Obala Bosuta je uređena – kao šetnica od Ribarske ulice pa sve do mosta. 
Dom kulture za sada ostaje u dosadašnjem statusu. 
Planira se nabaviti za potrebe općine i NK Frankopana 6 prenosivih bina s 40 mjesta. Cijena je 1.000 
USD po komadu. 
Za poljoprivredno zemljište koje je obrađivala PZ Andrijaševci ima zainteresiranih kandidata, svu 
potrebitu dokumentaciju poslali smo Agenciji za poljoprivredno zemljišta kako bi isto na vrijeme bilo 
dodijeljeno zainteresiranim, no još uvijek nemamo saznanja da je Agencija za poljoprivredno zemljište  
poduzela potrebne radnje. Saznanja smo a i vidi se da je Smolković neovlašteno ušao u posjed 
poljoprivrednog zemljišta na kraju Rokovaca. Već smo ranije izvijestili Agenciju za poljoprivredno 
zemljišta na takvu mogućnost, no ista nas do danas nije o ničem izvijestila. 
-Škegro: pita čije je nadležnost skidanja „štendera“ s krovova kuća. 
-načelnik: odgovara da je to u nadležnosti HEP-a. 
-Mujan: postavlja pitanje oko korištenja solarne energije. 
-Načelnik: pojašnjava kako naši projekti koje smo planirali za korištenje na nekim općinskim 
zgradama nisu odobreni. 
-Načelnik: upoznaje vijećnike da smo predali besplatan projekt za rasvjetu biciklističke staze, pa ako 
prođe naplatit će se iz sredstava projekta „Biciklističke staze“. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća zaključio večerašnju sjednicu. 
 
 
 
 
Završeno u 20.15 sati 
 
 
 
 
               Zapisnik vodila                                                              Predsjednik Općinskog vijeća                   
Blanka Vincetić, bacc.admin.publ.                                                Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                        
 


