
 
 
 
 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
 
      Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/15-02/03 
URBROJ: 2188/02-03-15-2 
Rokovci, 27. travnja 2015. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
 
Sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane  27. travnja  2015. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 19:00 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević,  Ljiljana Vendl, , Tomislav Škegro, Josip Vincetić, Miroslav 
Bićanić, , Marko Božić, Marko Brkić (7) 
Odsutani su:  Ivan Mujan, Nikola Batarilo, Stjepan Dekanić, Mario Keser, Tomislav Zetaković i Leo 
Jurić (6) 
Općinski načelnik i zamjenik:  Damir Dekanić, dipl. ing.šum.i Ante Rajković 
Pročelnica: Martin Markota dipl.iur 
Jedinstveni upravni odjel: Zlatko Blažinkov 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća) 
pozdravio  je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 7 vijećnika) i predložio slijedeći: 

D N E V N I    R E D 

 
1. Razmatranje Zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća održane dana 19. ožujka 2015. godine 
2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2015. godinu 
3. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Andrijaševci 
4. Prijedlog Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Andrijaševci 
5. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja   
    nerazvrstanih cesta 
6. Prijedlog Odluke o usklađivanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za  
    područje Općine Andrijaševci 
7. Prijedlog Odluke o usklađivanju Plana zaštite od požara Općine Andrijaševci 
8. Razmatranje prijedloga Izvješća o stanju u prostoru Općine Andrijaševci 
9. Razno. 

toč.1. 
- Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda i otvorio raspravu glede Zapisnika sa prethodne (13) 
sjednice Općinskog vijeća. 
-Pred. vijeća ukazuje na izmjenu u točki 18. (Razno), gašenjem HČSP dosadašnji član te stranke 
vijećnik Ivan Mujan prelazi u HSP Dr. Ante Starčević a ne u stranku „Desno“ kako je u zapisniku 
navedeno. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća s navedenom izmjenom dao na usvajanje Zapisnik sa 13. 
sjednice Općinskog vijeća. 
 
Zapisnik s 13. sjednice Općinskog vijeća s navedenom izmjenom jednoglasno je usvojen. 
 

toč. 2. 
-Pred. vijeća je pročitao 2. toč. dnev. reda: Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2015. godinu i otvorio raspravu 
-Načelnik: slijedom ukazanih potreba u realizaciji Proračuna Općine Andrijaševci za 2015. godinu, 



potrebno je na nekim pozicijama napraviti izmjene i dopune tako da je iz tog razloga ovaj Prijedlog i 
napravljen. Poznato je da je Općina Andrijaševci od ove godine u statusu „potpomognutog područja“ 
tako da su i prihodi povećani, a slijedom novonastalih okolnosti u realizaciji pojedinih pozicija u 
Proračunu za 2015. godinu,  predlaže slijedeće izmjene i dopune na Prijedlog I. izmjena i dopuna 
Proračuna Općine Andrijaševci za 2015. godinu i to: 

- Pozicija R130 konto 42126 Izgradnja biciklističke staze Rokovci-Vinkovci umanjuje se za 
25.000,00 kuna, tako da novi iznos glasi: 225.000,00 kuna. 

-  U Aktivnosti A 100130 Religija, otvara se nova pozicija i novi konto- Crkveni zbor s iznosom 
od 5.000,00 kuna. 

- U Aktivnosti A 100100 Obrazovanje, otvara se nova pozicija i novi konto- Potpora za vrtiće s 
iznosom od 10.000,00 kuna. 

- Pozicija R079 konto 32375 Izrada katastra nerazvrstanih cesta i poljskih putova dosadašnji 
iznos se uvećava za 10.000,00 kuna, tako da novi iznos glasi: 60.000,00 kuna. 
 

Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2015. godinu s predloženim izmjenama i dopunama dao na usvajanje.  
 
Glasovanje: ZA 7 glasova 
Slijedom glasovanja, usvojene su  I. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2015. 
godinu kao u Prijedlogu s predloženim izmjenama i dopunama. 
 

toč.3. 
-Pred. vijeća pročitao je 3. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine 
Andrijaševci i otvorio raspravu. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine 
Andrijaševci dao na usvajanje. 

- Glasovanje: ZA 7 glasova 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Andrijaševci 
kao u prijedlogu. 

toč.4. 
-Pred. vijeća je pročitao 4. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa 
Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
-Načelnik: slijedom strateških razvojnih programa usmjerenih prema društveno-gospodarskom razvoju 
Općine Andrijaševci, proizilazi i prijedlog ove Odluke 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa 
Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 7 glasova 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine 
Andrijaševci kao u prijedlogu. 

toč.5. 
-Pred. vijeća je pročitao 5. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti 
obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i otvorio raspravu. 
-Načelnik: pojašnjava kako je jedina ponuda za obavljanje komunalnih poslova na održavanju 
nerazvrstanih cesta stigla od firme Cestorad d.d. Vinkovci, Duga 23. Zapisnik o pregledu i ocjeni 
ponuda je u privitku predložene Odluke. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti 
obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta dao na usvajanje. 

 
- Glasovanje: ZA 7 glasova 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje 
komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta kao u prijedlogu. 

toč.6. 
-Pred. vijeća je pročitao 6. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o usklađivanju Procjene ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o usklađivanju Procjene ugroženosti od 
požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 7 glasova 



Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o usklađivanju Procjene ugroženosti od požara i 
tehnoloških eksplozija za područje Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč.7. 

-Pred. vijeća je pročitao 7. toč. dnev. reda Prijedlog Odluke o usklađivanju Plana zaštite od požara 
Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 

Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća  Prijedlog Odluke o usklađivanju Plana zaštite od požara 
Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 

- Glasovanje: ZA 7 glasova 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluke o usklađivanju Plana zaštite od požara Općine 
Andrijaševci kao u prijedlogu. 

toč.8. 
-Pred. vijeća je pročitao 8. toč. dnev. reda: Razmatranje prijedloga Izvješća o stanju u prostoru Općine 
Andrijaševci i otvorio raspravu. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća  Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine 
Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 7 glasova 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine 
Andrijaševci kao u prijedlogu. 

toč.9. 
-Pred. vijeća je pročitao 9. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu. 
-Pred. vijeća: pročitao je Zamolbu Marije Bataković, vl. caffe bara „Hrvatski sokol“, Rokovci, 
Vinkovačka 10, kojom ista traži otpis duga za komunalnu naknadu u iznosu od 1.728,00 kuna koji se 
odnosi na prostor „sale“, jer se isti više ne koristi u svrhu održavanja svadbi i karmina kao nekada. 
Slijedom zamolbe Pred. vijeća je pročitao Zaključak o otpisu potraživanja u navedenom iznosu.  
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća predloženi Zaključak o otpisu potraživanja dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje:  ZA 7 glasova 
Slijedom glasovanja usvojena je zaključak o otpisu potraživanja kao u prijedlogu. 
 
-U nastavku je načelnik predložio da se usvoji Zaključak o sufinanciranju boravka djece u dječjim 
vrtićima roditeljima s područja Općine Andrijaševci u mjesečnom iznosu od 100,00 kuna po djetetu. 
 

- Glasovanje:  ZA 7 glasova 
Slijedom glasovanja usvojen je Zaključak o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima 
roditeljima s područja Općine Andrijaševci  u mjesečnom iznosu od 100,00 kuna po djetetu. 
 
-Slijedom prethodnog stavka, Pred. vijeća je pročitao zamolbu Maje Karabalić iz Rokovaca, 
Vinkovačka 49, koja  moli za subvenciju troškova dječjeg vrtića „Kosjenka“ Cerna za svoje djete 
Davida Karabalića u kojoj obrazlaže da je mjesečna cijena boravka djeteta u navedenom vrtiću 
1.300,00 kuna. 
-Pred. vijeća je zaključio da se zamolba Maje Karabalić može uklopiti u prethodni Zaključak o 
sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća zaključio večerašnju sjednicu. 
 
 
Završeno u 20.1o sati 
 
             Zapisnik vodio                                                                  
           Zlatko Blažinkov       
                                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                           
                                                                                                          Zlatko Kobašević, bacc.oec                                      
 
 
 


