
 
 
 
 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
 
      Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/15-02/09 
URBROJ: 2188/02-03-15-2 
Rokovci, 28. prosinca 2015. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
Sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 28. prosinca 2015. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 19:00 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Ljiljana Vendl, , Josip Vincetić, Marko Božić, , Nikola 
Batarilo, Ivan Mujan, Miroslav Bićanić,  Tomislav Zetaković (8 nazočnih), Tomislav Škegro došao je 
na sjednicu prije 24. točke dnevnog reda (ukupno nazočnih 9 vijećnika) 
Odsutani su: Mario Keser, Leo Jurić, Stjepan Dekanić, Marko Brkić i Tomislav Škegro (5 odsutnih) 
od 24. točke dnevnog reda sjednici je nazočio i Tomislav Škegro, (ukupno odsutnih 4 vijećnika) 
Općinski načelnik i zamjenik: Damir Dekanić, dipl. ing.šum.i Ante Rajković 
Pročelnica: Martina Markota, dipl.iur. 
Jedinstveni upravni odjel: Zlatko Blažinkov 
Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o.: Martin Majer, direktor 
Savjet mladih Općine Andrijaševci: Matea Šebalj, predsjednica 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća) 
pozdravio  je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 8 vijećnika) i predložio slijedeći:  
 

D N E V N I   R E D 
 
1. Razmatranje Zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća održane dana 25. studenog  2015. 
  godine, 
2. Prijedlog IV. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2015. godinu, 
3. Razmatranje IV. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2015. godinu, 

4. Razmatranje Plana nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu, 
5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Andrijaševci namijenjenih 
             godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Andrijaševci 
            izabranih s liste grupe birača za 2016. godinu, 
6. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi, 
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, 
8. Prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na 
 temelju ugovora o koncesiji, 
9. Prijedlog Odluke  o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro 

 u Općini Andrijaševci, 
10. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

 za 2015. godinu, 
11. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini, 
12. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

 otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2015. godini, 
13. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu, 
14. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2015. godinu, 
15. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini, 
16. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2015. godini, 
17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju sredstava od zakupa i  
 dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015.  
 godinu 



18. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, 
19. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini, 
20. Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu  
            Andrijaševci u 2016. godini, 
21. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu, 
22. Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2016. godinu, 
23. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini, 
24. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
            zgrada u prostoru za 2016. godinu, 
25. Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2016. godini, 
26. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 
            zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu, 
27. Prijedlog  Analize stanja sustava zaštite i spašavanje na području Općine Andrijaševci u 2015. 
 godini, 
28. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 
 Andrijaševci za period 2016. do 2019. godine, 
29. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Andrijaševci za 
 2016. godinu, 
30. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića, 
31. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti, 
32. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana poslovanja  
 Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2015. godinu, 
33. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski plan poslovanja Komunalnog društva 
 Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2016. godinu, 
34. Razno. 

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

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red 
 
 

toč.1. 
- Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda i otvorio raspravu glede Zapisnika sa prethodne (19) 
sjednice Općinskog vijeća. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

toč. 2. 
-Pred. vijeća je pročitao 2. toč. dnev. reda: Prijedlog IV. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2015. godinu i otvorio raspravu. 

-Načelnik: navodi kako je uobičajeno da se na kraju godine izmjenama i dopunama Proračuna isti 
izbalansira, te su slijedom navedenog predložene i ove IV izmjene i dopune Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2015. godinu. Nadalje je upoznao vijećnike kako je općinski račun zadovoljavajućeg 
stanja te da ima na računu trenutno oko 540.000,00 kuna. 

Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog IV. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2015. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 

Slijedom glasovanja, usvojene su IV. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2015. 
godinu kao u prijedlogu. 
 
 
 



toč.3. 
-Pred. vijeća pročitao je 3. toč. dnev. reda: Razmatranje IV. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2015. godinu i otvorio raspravu. 

-Pred.vijeća: naglašava kako su IV. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2015. 
godinu usuglašen sa IV. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Andrijaševci za 2015. godinu. 

Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća IV. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 
2015. dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su IV. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 
2015. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.4. 
-Pred. vijeća je pročitao 4. toč. dnev. reda: Razmatranje Plana nabave Općine Andrijaševci za 2016. 
godinu i otvorio raspravu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Plan nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Plan nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu kao u 
prijedlogu. 
 

toč.5. 
-Pred. vijeća je pročitao 5. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna 
Općine Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Općinskog 
vijeća Općine Andrijaševci izabranih s liste grupe birača za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna 
Općine Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Općinskog 
vijeća Općine Andrijaševci izabranih s liste grupe birača za 2016. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova  
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine 
Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Općinskog 
vijeća Općine Andrijaševci izabranih s liste grupe birača za 2016. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.6. 
-Pred. vijeća je pročitao 6. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi i otvorio raspravu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojena kao Odluka o socijalnoj skrbi kao u prijedlogu. 
 

toč.7. 

-Pred. vijeća je pročitao 7. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom doprinosu i otvorio raspravu. 

-Načelnik: pojašnjava kako se ovim Prijedlogom u Odluci o komunalnom doprinosu detaljnije 
razrađuju pojedine stavke, jer se pokazalo potrebitim zbog izračuna, posebice od kada je nastupila 
legalizacija. Isto tako podsjeća nazočne kako su naknade kod izračuna za plaćanje komunalnog 
doprinosa jedne od najnižih u našem okruženju. 
 



Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnom doprinosu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

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

toč. 8. 
-Pred. vijeća je pročitao 8. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje 
obavljanja komunalnih djelatnosti na  temelju ugovora o koncesiji, 
 i otvorio raspravu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje 
obavljanja komunalnih djelatnosti na  temelju ugovora o koncesiji dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

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

toč.9. 
-Pred. vijeća je pročitao 9. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke  o financiranju programa i projekata 
udruga od interesa za opće dobro u Općini Andrijaševci i otvorio raspravu. 
 
-Načelnik: pojašnjava kako je ova Odluka sukladna novim zakonskim odredbama, a udruge na 
području Općine Andrijaševci već su upoznate na koji način će biti ubuduće sufinancirane od strane 
Općine kao i o prethodnim mjerama koje trebaju poduzeti za navedeno. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke  o financiranju programa i projekata 
udruga od interesa za opće dobro u Općini Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o financiranju programa i projekata udruga od 
interesa za opće dobro u Općini Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč.10. 
-Pred. vijeća je pročitao 10. toč. dnev. reda: Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2015. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su  II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2015. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.11. 
-Pred. vijeća je pročitao 11. toč. dnev. reda: Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2015. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2015. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2015. godini kao u prijedlogu. 
 
 



toč.12. 
-Pred. vijeća je pročitao 12. toč. dnev. reda: Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje građevina 
za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2015. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2015. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su II. izmjene i dopune Programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2015. godini kao u prijedlogu. 
 

toč.13. 
-Pred. vijeća je pročitao 13. toč. dnev. reda: Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 
kulturi za 2015. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi 
za 2015. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 
2015. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.14. 
-Pred. vijeća je pročitao 14. toč. dnev. reda: Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 
športu za 2015. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 
2015. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 
2015. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.15. 
Pred. vijeća je pročitao 15. toč. dnev. reda: Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa u 2015. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa u 2015. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su II. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa u 2015. godini kao u prijedlogu. 
 

toč.16. 
Pred. vijeća je pročitao 16. toč. dnev. reda: Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja 
nerazvrstanih cesta u 2015. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja nerazvrstanih 
cesta u 2015. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su II. izmjene i dopune Programa održavanja nerazvrstanih cesta 
u 2015. godini kao u prijedlogu. 
 
 
 



 
toč.17. 

Pred. vijeća je pročitao 17. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske za 2015. godinu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju 
sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske za 2015. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju 
sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske za 2015. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.18. 
Pred. vijeća je pročitao 18. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2016. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2016. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.19. 
Pred. vijeća je pročitao 19. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2016. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. 
godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini 
kao u prijedlogu. 
 

toč. 20. 
Pred. vijeća je pročitao 20. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2016. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2016. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom za Općinu Andrijaševci u 2016. godini kao u prijedlogu. 
 

toč.21. 
Pred. vijeća je pročitao 21. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2016. 
godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu dao 
na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 



Slijedom glasovanja, usvojen je Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu kao u 
prijedlogu. 
  

toč.22. 
Pred. vijeća je pročitao 22. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2016. 
godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2016. godinu dao 
na usvajanje. 
  

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Program javnih potreba u športu za 2016. godinu kao u 
prijedlogu. 
 

toč.23. 
Pred. vijeća je pročitao 23. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 
2016. godini. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. 
godini dao na usvajanje. 
  

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini 
kao u prijedlogu. 
 
Na sjednicu je došao vijećnik Tomislav Škegro. 
 

toč.24. 
Pred. vijeća je pročitao 24. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.25. 
Pred. vijeća je pročitao 25. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2016. 
godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2016. godini 
dao na usvajanje. 

 
- Glasovanje. ZA 9 glasova 

 
Slijedom glasovanja, usvojen je Program održavanja nerazvrstanih cesta u 2016. godini kao u 
prijedlogu. 
 

toč.26. 
Pred. vijeća je pročitao 26. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu i 
otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu dao 
na usvajanje. 
 



- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluke o korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu kao u 
prijedlogu. 
 

toč.27. 
Pred. vijeća je pročitao 27. toč. dnev. reda: Prijedlog  Analize stanja sustava zaštite i spašavanje na 
području Općine Andrijaševci u 2015. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog  Analize stanja sustava zaštite i spašavanje na području 
Općine Andrijaševci u 2015. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Analiza stanja sustava zaštite i spašavanje na području Općine 
Andrijaševci u 2015. godini kao u prijedlogu. 
 

toč.28. 
Pred. vijeća je pročitao 28. toč. dnev. reda: Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne 
zaštite na području Općine Andrijaševci za period 2016. do 2019. godine i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 
na području Općine Andrijaševci za period 2016. do 2019. godine dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 
području Općine Andrijaševci za period 2016. do 2019. godine kao u prijedlogu. 
 

toč.29. 
Pred. vijeća je pročitao 29. toč. dnev. reda: Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Andrijaševci za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Andrijaševci za 2016. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite na području 
Općine Andrijaševci za 2016. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.30 
Pred. vijeća je pročitao 30. toč. dnev. reda: Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Plan mreže dječjih vrtića kao u prijedlogu. 
 

toč.31. 
Pred. vijeća je pročitao 31. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti i otvorio 
raspravu. 
 
-Načelnik: pojašnjava kako se predložena Odluka odnosi na davanje prava služnosti na pojedinim 
katastarskim česticama koje su od interesa za navodnjavanje poljoprivrednih površina. Planira se 
izgraditi mreža koja bi bila nastavak navodnjavanja koju primjenjuje trenutno PIK Vinkovci na svojim 
površinama uz Bosut (kod Sopota). Planira se postavljanje cijevi za navodnjavanje ispod navedenih 
katastarskih čestica u predloženoj Odluci koje će se koristiti za navedenu namjenu. 
 



Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o osnivanju prava služnosti kao u prijedlogu. 
 

toč.32. 
Pred. vijeća je pročitao 32. toč. dnev. reda: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Rebalans 
Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2015. godinu 
i otvorio raspravu. 
 
-Načelnik: pojasnio je u nekoliko rečenica zbog čega je ovaj Rebalans financijskog plana predložen. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Rebalans 
Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2015. godinu dao 
na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog 
plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2015. godinu kao u 
prijedlogu. 
 

toč.33. 
Pred. vijeća je pročitao 33. toč. dnev. reda: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski 
plan poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2016. godinu i otvorio raspravu. 

 
-Majer: pojasnio je Financijski plan poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 
2016. godinu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Financijski 
plan poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2016. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan poslovanja 
Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2016. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.34. 
Pred. vijeća je pročitao 34. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu. 
 
-Bićanić: napominje kako je cesta u jednom dijelu ulice J. Ivakića ulegnuta i pita kada se može 
očekivati da će taj dio biti saniran. 
-Načelnik: poznato mu je to, a budući da sadašnji vremenski uvjeti ne dopuštaju izvođenje takvih 
radova očekuje da će to biti sanirano u proljeće. 
U nastavku se načelnik zahvalio svima na konstruktivnom radu tijekom protekle godine, očekujući 
nastavak takve suradnje i u narednoj godini. Zaželio je na kraju svima sretnu i uspješnu Novu 2016. 
godinu. 
-Pred. vijeća: pridružio se načelnikovom izlaganju o uspješnoj suradnji vijećnika i općinskih djelatnika 
tijekom protekle godine te isto tako svima poželio sve najbolje u narednoj godini. Nakon svog 
izlaganja pozvao je sve na mali domjenak nakon završetka ove sjednice. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća zaključio večerašnju sjednicu. 
 
Završeno u 20.oo sati 
 
               Zapisnik vodio                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
             Zlatko Blažinkov                                                              Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                        
 


