
 
 
 
 
 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
 
    Općinsko vijeće 
KLASA: 021-05/14-02/03 
URBROJ: 2188/02-03-14-2 
Rokovci, 16. svibnja 2014. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 16. svibnja 2014. godine u 
Općini Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 19:00 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Marko Brkić, Marko Božić, Ljiljana Vendl, Tomislav 
Škegro, Josip Vincetić, Mario Keser, Miroslav Bićanić, Leo Jurić, Ivan Mujan i Stjepan 
Dekanić (11). 
Odsutni su:  Tomislav Zetaković, Slaven Jelinić (podnio ostavku dana 15. svibnja 2014. 
godine).   
Općinski načelnik i zamjenik:  Damir Dekanić, dipl. ing.šum. i Ante Rajković 
Jedinstveni upravni odjel: Martina Markota, dip. iur (pročelnica) i Blanka Vincetić, bacc. 
admin. publ. (viši referent) 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Predsjednik 
vijeća) pozdravio  je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 11 vijećnika) i predložio slijedeći: 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Razmatranje Zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća održane 28. veljače 2014. 
godine 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine 
Andrijaševci za 2013. godinu 

3. Prijedlog Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina 
4. Prijedlog Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Andrijaševci 
5. Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu 

Andrijaševci  
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. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Andrijaševci 
9. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda 
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 
11. Godišnje financijsko izvješće Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 

2013. godinu te Prijedlog Odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja 
Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2013. godinu i Prijedlog Odluke o 
pokriću gubitka Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. 

12. Izvješće o radu Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2013. godinu i 
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Komunalnog društva Rokovci-
Andrijaševci d.o.o. za 2013. godinu 



13. Financijski plan poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2014. 
godinu  i Zaključak o usvajanju Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva 
Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2014. godinu   

14. Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2014. godinu  i 
Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci 
d.o.o. za 2014. godinu  

15. Razno 
-Predsjednik vijeća dodatno je pojasnio točku „Razno“. 
 
Drugih prijedloga nije bilo te je ovakav prijedlog dnevnog reda Pred. vijeća dao na glasovanje 
 

Glasovanje: ZA (11) glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red. 
 

Točka 1. 
 

Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda i otvorio raspravu glede Zapisnika sa prethodne 
(6) sjednice Općinskog vijeća. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća dao na usvajanje Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog 
vijeća. 
 

Glasovanje: ZA (11) glasova 
 
Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

Točka 2. 
 

Pred. vijeća je pročitao 2. toč. dnev. reda: „Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o 
izvršenju proračuna Općine Andrijaševci za 2013. godinu“ i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća predloženu Odluku o usvajanju Godišnjeg izvješća o 
izvršenju proračuna Općine Andrijaševci za 2013. godinu dao na usvajanje. 
 

Glasovanje: ZA (11) glasova 
 
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Andrijaševci za 
2013. godinu jednoglasno je usvojena. 
 

Točka 3. 
 
Pred. vijeća pročitao je 3. toč. dnev. reda: „Prijedlog Odluke o prijenosu komunalnih vodnih 
građevina“ i dao riječ načelniku. 
 
Načelnik: objašnjava vijećnicima da ima puno nepoznanica vezano uz ovu odluku, te daje 
riječ zamjeniku Rajkoviću koji je nazočio sastanku u poduzeću „Vinkovački vodovod i 
kanalizacija“ d.o.o., na koji su bili pozvani predstavnici lokalnih jedinica vezano za ovu 
tematiku. 
Zamjenik načelnika vijećnicima objašnjava da se s prenošenjem praktično ide na povećanje 
temeljnog kapitala općine u poduzeću Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., koji je 
isporučitelj ove vrste usluga na našem području i da se prenosi vrijednost koja je 
knjigovodstveno zabilježena. 
Načelnik: vijećnicima pojašnjava da se u ovdje radi o 1. fazi kanalizacije koja je izgrađena na 
području općine i da je ista knjigovodstveno zabilježena. Također dalje navodi da se 
komunalne vodne građevine prenose putem temeljnog uloga u društvu Vinkovački vodovod i 
kanalizacija d.o.o.  
Vijećnik Ivan Mujan: pita da li to znači da isporučitelj ima obvezu održavanja istih. 
Načelnik: potvrđuje da je isporučitelj dužan održavati komunalne vodne građevine. 



 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. Vijeća Odluku o prijenosu komunalnih vodnih građevina 
dao na usvajanje. 
 

Glasovanje: ZA (11) glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluka o prijenosu komunalnih vodnih 
građevina. 
 

Točka 4. 
 
Pred. vijeća pročitao je 4. toč. dnev. reda: „Prijedlog Odluke o gospodarenju nekretninama u 
vlasništvu Općine Andrijaševci“ i daje riječ načelniku. 
Načelnik: objašnjava vijećnicima da potreba donošenja ovakve odluke proizlazi iz razloga 
gospodarenja imovinom općine, odnosno da je pretpostavka da se ista može kupiti ili prodati, 
a da navedeno mora biti u sladu sa zakonom. 
Navodi da sam može odlučivati do iznosa od cca. 20.000,00 kuna, a da o ostalom odlučuje 
općinsko vijeće. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća predloženu Odluku o gospodarenju nekretninama 
u vlasništvu Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

Glasovanje. ZA (11) glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluka o gospodarenju nekretninama u 
vlasništvu Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

Točka 5. 
 
Pred. vijeća je pročitao 5. toč. dnev. reda: „Prijedlog Odluke o popisu pravnih osoba od 
posebnog interesa za Općinu Andrijaševci“ i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća predloženu Odluku o popisu pravnih osoba od posebnog 
interesa za Općinu Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

Glasovanje: ZA (11) glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluka o popisu pravnih osoba od 
posebnog interesa za Općinu Andrijaševci. 
 

Točka 6. 
 
Pred. vijeća pročitao je 6. toč. dnev. reda: „Prijedlog Odluke o usklađivanju Procjene 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Andrijaševci“, pojasnio da 
odluka tehničke prirode i donosi se iz potrebe usklađivanja iste sa zakonom. 
Pročelnica Markota se javlja za riječ: objašnjava da je jednom godišnje sukladno Zakonu o 
zaštiti od požara potrebno usklađivati spomenutu Procjenu i pobliže pojašnjava u kojim 
dijelovima se Procjena mijenja (podaci vezani za broj stanovnika, površina kojom gospodare 
„Hrvatske šume“ d.o.o.) 
Načelnik: Apelira na vijećnike da se uključe u pozivanje stručnih osoba koje eventualno 
poznaju i upute ih na angažiranje u osnivanje DVD-a Općine Andrijaševci. 
 
Rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća predloženu Odluku o usklađivanju Procjene ugroženosti 
od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 

 
Glasovanje: ZA (11) glasova 

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



 
 

toč.7. 
 
Pred. vijeća pročitao je 7. toč. dnev. reda: „Prijedlog Odluke o usklađivanju Plana zaštite od 
požara Općine Andrijaševci“, pojasnio da odluka tehničke prirode, da se mijenja u dijelu 
navedenih osoba uključenih u Plan i dao istu na raspravu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća predloženu Odluku o usklađivanju Plana zaštite 
od požara Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

Glasovanje: ZA (11) glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluka o usklađivanju Plana zaštite od 
požara Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

Točka 8. 
 
Pred. vijeća pročitao je 8. toč. dnev. reda: „Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području 
Općine Andrijaševci“ i otvorio raspravu. 
Vijećnik Tomislav Škegro: pita da li se Odluka mijenjala u odnosu na prethodnu.  
Pročelnica Markota:Objašnjava da se Zakon o socijalnoj skrbi mijenjao i da je iz tog razloga 
potrebno Odluku uskladiti sa zakonom. Pročelnica detaljnije pojašnjava cenzuse vezane za 
propisanu osnovicu za samce, obitelj i dr. 
U raspravu se uključuje načelnik navodeći da zahtjev za pomoć može podnijeti svatko uz 
priloženu potrebnu dokumentaciju, a kada se utvrdi pravo na istu, dinamika isplate je prema 
redoslijedu podnesenih zahtjeva, ovisno o raspoloživim sredstvima u proračunu  uz iznimku 
hitnih potreba, kao što je primjerice pomoć bolesnom djetetu. 
Vijećnik Ivan Mujan: uključuje se u raspravu s pitanjem da li u općini još uvijek postoji 
socijalno vijeće koje je nekada razmatralo podnesene zahtjeve. 
Pročelnica Markota: odgovara da socijalno vijeće više ne postoji dijelom i iz razloga hitnosti 
odlučivanja o zahtjevima. 
 
Daljnje rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća predloženu Odluku o socijalnoj skrbi na području 
Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

Glasovanje: ZA (11) glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluka o socijalnoj skrbi na području 
Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

Točka 9.  
 

Pred. vijeća je pročitao je 9. toč. dnev. reda: “Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda“ i predlaže  3 člana u Povjerenstvo: 

- Zlatko Blažinkov, za predsjednika, 
- Stjepan Benjak, za člana i 
- Ante Jančić, za člana i predlaže da se iz redova oporbe predlože preostala dva člana 

Povjerenstva. 
Vijećnik Mario Keser: predlaže da vijećnik Brkić predloži preostala dva člana Povjerenstva. 
Vijećnik Brkić Marko: odgovara da su članovi iz redova stranke koju on zastupa već 
predloženi za Povjerenstvo.  
Načelnik: Predlaže da vijećnik Dekanić Stjepan, (HNS) predloži jednog člana u Povjerenstvo 
i za četvrtog člana predlaže Havidić Josipa. 
Vijećnik Stjepan Dekanić: Odgovara da će provjeriti da li osoba koju namjerava predložiti 
prihvaća da bude član povjerenstva i dodaje da će naknadno obavijestiti o imenu navedene 
osobe. 
 



Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. Vijeća Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda u slijedećem sastavu dao na usvajanje:  
 

- Zlatko Blažinkov, za predsjednika, 
- Stjepan Benjak, za člana, 
- Ante Jančić, za člana,  
- Josip Havidić, za člana, 
- član po prijedlogu vijećnika Stjepana Dekanića. 
 

Glasovanje: ZA (11) glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluka o imenovanju Povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda. 
 

Točka 10. 
 
Pred. vijeća je pročitao je 10. toč. dnev. reda: „Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o 
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja“ i pojasnio da se Antun Jelić i dr. Stipanović 
izuzimaju iz Stožera zaštite i spašavanja, te se iz navedenog razloga Odluka mora izmjeniti. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća predloženu izmjenu Odluke o imenovanju Stožera 
zaštite i spašavanja dao na usvajanje. 
 

Glasovanje: ZA (11) glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju 
Stožera zaštite i spašavanja, kao u prijedlogu. 
 

Točka 11. 
 

Pred. vijeća je pročitao je 11. toč. dnev. reda: “Godišnje financijsko izvješće Komunalnog 
društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2013. godinu te Prijedlog Odluke o utvrđivanju 
godišnjeg financijskog izvještaja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2013. 
godinu i Prijedlog Odluke o pokriću gubitka Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o.“ 
i dao riječ načelniku. 
Načelnik: Ispričava direktora “Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci” d.o.o., Majer 
Martina, koji se zbog vremenskih neprilika nalazi na terenu i naglašava da ako bude potrebe 
za dodatnim pojašnjenjima da će ga pozvati da pristupi sjednici vijeća. 

- Po stavkama objašnjava Godišnje financijsko izvješće Komunalnog društva Rokovci-
Andrijaševci d.o.o. za 2013. godinu, te navodi da su prihodi od groblja u 2013. godini 
iznosili: 86.528,00 kn, prihodi od usluga čišćenja i održavanja općinskih objekata, 
javnih površina i obavljenih građevinskih radova iznose 357.780,00 kn, ostali prihodi 
iznose 34.768,16 kn. Naglašava da se na rashodovnoj strani racionalno troši. U 
protekloj godini nabavljen je tarup i daska za snijeg. 

Predsjednik vijeća: Naglašava kako se teži tomu da se Kom. društvo što bolje opremi i bude 
što učinkovitije. 
Načelnik: Navodi da su zaposlenici Kom. društva Mikuljan I Ivšan protekle zime bili prijavljeni 
na 4 sata, tj. na nepuno radno vrijeme, te navodi kako za sada smatra da nema potrebe za 
stalnim zapošljavanjem imenovanih osoba, nego da im se ugovori produže na određeno 
vrijeme. 
Vijećnik Marko Božić: pita da li bi dimnjačarske usluge moglo obavljati Komunalno društvo. 
Načelnik: Obavještava vijećnike da je direktoru Kom. društva, Majeru predložio proširenje 
djelatnosti na ovu vrstu usluga, te da je načelniku Cerne predložio da jedan dimnjačar 
obavlja ovu uslugu u naseljima Cerna i Andrijaševci. 
Također je obavijestio vijećnike kako je Koncesionaru, dimnjačarskom obrtu “Eko-dim” 
dostavljen popis s pritužbama mještana, te da je isti obećao očitovati se po navedenim 
pritužbama. 
Zamjenik načelnika: Obavještava vijećnike da se u kontaktu s Hrvatskim zavodom za 
zapošljavanje Vinkovci ustanovilo da na zavodu nema prijavljenih nezaposlenih osoba ove 



struke sa završenim majstorskim ispitom, te da  je za završavanje navedenog ispita potrebno 
cca. dvije do tri godine. 
Vijećnik Ivan Mujan: pita da li koncesionar obavlja uslugu čišćenja fasadnih dimnjaka i da li 
se može angažirati drugi koncesionar. 
Načelnik: predlaže da je za sada, po njegovom mišljenju najbolje odraditi ugovorenu 
koncesiju do kraja, a što se tiče angažiranja nekoga drugog naglašava da osim obrta “Eko-
dim “ na našem području nema pružatelja ovakve vrste usluga. 
 
Daljnje rasprave nije bilo i Pred. vijeća Prijedlog Odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog 
izvještaja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2013. godinu daje na 
usvajanje. 
 

Glasovanje: ZA (11) glasova 
 

Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluka o utvrđivanju godišnjeg 
financijskog izvještaja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2013. 
godinu kao u prijedlogu. 
 
Pred. vijeća Prijedlog Odluke o pokriću gubitka Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci 
d.o.o. daje na usvajanje. 
 

Glasovanje: ZA (11) glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluka o pokriću gubitka Komunalnog 
društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o.  kao u prijedlogu. 
 

Točka 12. 
 
Pred. vijeća je pročitao je 12. toč. dnev. reda: „Izvješće o radu Komunalnog društva Rokovci-
Andrijaševci d.o.o. za 2013. godinu i Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu 
Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2013. godinu“ i dao riječ načelniku. 
Načelnik: Napominje kako od tekuće godine Komunalno društvo obavlja uslugu čišćenja i 
održavanja grobova na mjesnim grobljima. 
Dodatno pojašnjava kako je do sada Komunalno društvo snosilo trošak goriva za korištenje 
kombija, a sada je Odlukom o korištenju vozila (kombi) regulirano da za udruge u općini 
trošak snosi Općina, a korisnici izvan općine trošak goriva i odgovornost za korištenje vozila 
snose sami. 
Pred. vijeća Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Komunalnog društva Rokovci-
Andrijaševci d.o.o. za 2013. godinu daje na usvajanje. 
 

Glasovanje: ZA (11) glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojeno Izvješća o radu Komunalnog društva 
Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2013. godinu.  
 

Točka 13. 
 

Pred. vijeća je pročitao je 13. toč. dnev. reda: „Financijski plan poslovanja Komunalnog 
društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2014. godinu  i Zaključak o usvajanju Financijskog 
plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2014. godinu“  i dao 
riječ načelniku. 
Načelnik:Napominje kako je prihod od grobne naknade dodatni prihod u odnosu na prošlu 
godinu. Cijene za godišnju grobnu naknadu su optimalne u odnosu na ostala mjesta. 
Vijećnik Tomislav Škegro: pita da li se zna koliko je do sada naplaćeno grobne naknade. 
Načelnik: navodi da se ne znaju točni podaci iz razloga što do sada nisu izdana sva rješenja 
obveznicima. 
 



Daljnje rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća predloženi Zaključak o usvajanju Financijskog 
plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2014. godinu dao na 
usvajanje. 
 

Glasovanje: ZA (11) glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen Financijski plan poslovanja Komunalnog 
društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2014. kao u prijedlogu. 
 

Točka 14. 
 

Pred. vijeća je pročitao je 14. toč. dnev. reda: „Plan rada Komunalnog društva Rokovci-
Andrijaševci d.o.o. za 2014. godinu  i Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana rada 
Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2014. godinu“ i otvorio raspravu. 
Načelnik: Napominje da će zgrade preuzete od Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. 
biti dane na uporabu Komunalnom društvu, a sredstva dobivena prodajom rezervoara 
iskoristiti će se za opremanje navedenih prostorija iz razloga što Kom. društvo do sada nije 
imalo adekvatan prostor za čuvanje svoje opreme. 
 
Daljnje rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća predloženi Zaključak o usvajanju Plana rada 
Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2014. godinu dao na usvajanje. 
 

Glasovanje: ZA (11) glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen Plana rada Komunalnog društva Rokovci-
Andrijaševci d.o.o. za 2014. godinu kao u prijedlogu. 
 

Točka 15. 
 

 Pred. vijeća je pročitao je 15. toč. dnev. reda: Razno, pod kojom se nalazi Zaključak o 
produženju ugovora o korištenju javne površine-caffe bar „Grazia“ i dao riječ 
načelniku. 

Načelnik: obavještava vijećnike da je caffe bar-u „Grazia“ privremeno produžio ugovor do 
održavanja sjednice vijeća. Predlaže vijećnicima da se ugovor o korištenju javne površine-
caffe bar „Grazia“ produži do 31. listopada 2014. godine. 
 
Daljnje rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća predloženi Zaključak o produženju ugovora o 
korištenju javne površine-caffe bar „Grazia“ dao na usvajanje. 
 

Glasovanje: ZA (11) glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen Zaključak o produženju ugovora o 
korištenju javne površine-caffe bar „Grazia“ kao u prijedlogu. 
 

 Pred. vijeća je pročitao je Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine 
Andrijaševci i Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnine i  
dao riječ načelniku. 

Načelnik: objašnjava vijećnicima da se predmetna nekretnina nalazi u Rokovcima, 
Ulica Stjepana Radića 42, na k.č.br. 465, da je nekretnina procijenjena na  143.144,39 kn. 
Ideja je da se od sredstava prikupljenih prodajom predmetne nekretnine osigura dio 
sredstava za kupnju „Lazine kuće“-kuće u ulici M. Gupca 4, Andrijaševci, na k.č. 275/3, k. o. 
Andrijaševci, koja bi se mogla dati lokalnim udrugama na korištenje. Kupnja spomenute kuće 
bila bi korisna jer se na susjednoj čestici nalazi  mjesna ambulanta, koja je također vlasništvo 
Općine Andrijaševci. 
Načelnik obavještava vijećnike kako je obavio razgovor s vlasnikom nekretnine i kako ovaj 
traži fiksni iznos od 70.000,00 eura za istu, što smatra prilično visokim iznosom u odnosu na 
stanje u kojem se nekretnina nalazi. 
Predlaže da kada bi došlo do odluke o kupnji nekretnine na k.č. 275/3 k.o. Andrijaševci da 
članovi vijeća pregledaju istu na licu mjesta. 



Načelnik obavještava vijećnike da je za kuću na k.č. 864, k.o. Andrijaševci, koju koristi 
udruga umirovljenika u općinu stiglo Rješenje da je kuća u vlasništvu Republike Hrvatske. 
Kuća na predmetnoj čestici je bila u postupku povrata imovine. 
 
Daljnje rasprave nije bilo, te Pred. vijeća predloženu Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu 
Općine Andrijaševci daje  na usvajanje. 
 

Glasovanje: ZA (11) glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu 
Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

 Pred. vijeća predlaže da se u Povjerenstvo za prodaju nekretnine na k.č. br. 465, k.o. 
Rokovci imenuju: 
1. Martina Markota,  za predsjednika 
2. Ljiljana Vendl,  za člana 
3. Ivan Mujan, za člana 

 
Daljnje rasprave nije bilo, te Pred. vijeća predloženu Odluku o imenovanju Povjerenstva za 
prodaju nekretnine daje na usvajanje. 
 

Glasovanje: ZA (11) glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluku o imenovanju Povjerenstva za 
prodaju nekretnine kao u prijedlogu. 
 

 Pred. vijeća je pročitao je Zamolbu vlasnika automehaničarskog obrta „Sikirica“, 
Maria Nikolića i otvorio raspravu o navedenom. 

Načelnik: Upoznaje vijećnike da je 2011. godine na općinskom vijeću donesena Odluka o 
djelomičnom oslobođenju od plaćanja kom. doprinosa Đuri Antoloviću za izgradnju radionice 
za obradu metala u Andrijaševcima, te je imenovani bio oslobođen u iznosu od 50% od 
ukupnog obračuna kom. doprinosa za navedeni objekt i predlaže da se obrt „Sikirica“ u 
određenom iznosu oslobodi od plaćanja kom. doprinosa za izgrađenu automeh. radionicu u 
Andrijaševcima kako bi se pomoglo ozbiljnom obrtniku. 
Vijećnik Mario Keser: predlaže da se pomogne automeh. obrtu „Sikirica“ iz razloga jer vlasnik 
obrta dugi niz godina uredno i ozbiljno radi. 
Daljnje rasprave nije bilo, te Pred. vijeća predlaže da se donese Odluka o djelomičnom 
oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa za automehaničarski obrt „Sikirica“ u iznosu 
od 50% od ukupnog iznosa obračunatog komunalnog doprinosa. Odluku o djelomičnom 
oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa za automehaničarski obrt „Sikirica“ daje se 
na usvajanje. 
 

Glasovanje: ZA (11) glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojena Odluka o djelomičnom oslobađanja od 
plaćanja komunalnog doprinosa za automehaničarski obrt „Sikirica“. 
 
 

 Pred. vijeća daje riječ načelniku vezano za zamjenu k. č. br. 502/1, k.o. Andrijaševci 
za k.č. br. 166/1 i 166/2, k.o. Andrijaševci. 

Načelnik: Upoznaje vijećnike da je u prethodnom periodu u općinu došao mještanin Pero 
Krznarić sa zamolbom za zamjenom navedenih čestica. Česticu 502/1 imenovani koristi dugi 
niz godina, a u zamjenu za istu nudi zemljište na k.č. 166/1 i 166/2 u k.o. Andrijaševci. 
Nakon izvjesnog vremena vlasnik „Interijera-drvopaneli“ d.o.o. u općinu je došao sa 
zamolbom za korištenjem zemljišta u svrhu izgradnje „sušare“ na k.č. 502/1. 
Načelnik nadalje od vijećnika traži odobrenje da stupi u pregovore o raspolaganje česticom 
502/1 i da postigne kompromis za oba zahtjeva, uz naknadu, odnosno financijsku dobit za 
općinu. 



Daljnje rasprave nije bilo, te Pred. vijeća predlaže da se donese Zaključak o raspolaganju sa 
k.č. 502/1 i postigne dogovor s podnositeljima zahtjeva do slijedećeg vijeća oko navedenog, 
te daje Zaključak na usvajanje. 

Glasovanje: ZA (11) glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen Zaključak o ovlaštenju načelnika za 
raspolaganje s k.č. 502/1. 
 

 Predsjednik vijeća daje riječ načelniku vezano za zahtjev „Zadruge za proizvodnju 
voća i povrća-vinkovačka šparoga“. 

Načelnik: Upoznaje vijećnike sa zahtjevom „Zadruge za proizvodnju voća i povrća-
vinkovačka šparoga“ koja traži prostor za svoju djelatnost na području općine (izgradnja 
sortirnice, hladnjače).  
Navedenu djelatnost zadruga namjerava izvoditi na lokaciji k.č. 863, k.o. Andrijaševci, na 
zemljištu iza „PZ Andrijaševci“, a do prostorija Udruge umirovljenika, te bi zemljište iznajmili u 
tu svrhu. 
Navedeno zemljište u vlasništvu je obitelji Galović, od koje bi općina kupila isto i dala ga na 
korištenje „Zadruzi za proizvodnju voća i povrća-vinkovačka šparoga“ i pri tome ostvarila 
određeni prihod. 
Načelnik napominje da postoji mogućnost dobivanja sredstava iz fondova Europske unije 
ako se općina uključi u navedeno. 
Vijećnik Mario Keser: Predlaže javno-privatno partnerstvo i da se pazi da općina ne preuzima 
sav rizik. 
Daljnje rasprave nije bilo, te Pred. vijeća predlaže da se donese Zaključak o ovlaštenju 
načelnika o daljnjim pregovorima sa „Zadrugom za proizvodnju voća i povrća-vinkovačka 
šparoga“ oko navedenog zemljišta i daje navedeni Zaključak na usvajanje. 
 

Glasovanje: ZA (11) glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen Zaključak o ovlaštenju načelnika o 
daljnjim pregovorima s „Zadrugom za proizvodnju voća i povrća-vinkovačka šparoga“.  
 

 Predsjednik vijeća pročitao je Zahtjev za promjenom cijene usluge skupljanja 
komunalnog otpada-„Strunje-trade-a“ d.o.o. u kojem koncesionar zahtjeva da se 
cijena odvoza kom. otpada poveća za 33 %, za većinu usluga, osim u dijelu koji se 
odnosi na odvoz posuda od 240 l za kućanstva i pravne osobe, gdje bi se cijena za 
navedene usluge povećala za 90%. Koncesionar također navodi da ako mu se 
navedeno povećanje cijena ne odobri, od dana 30. lipnja 2014. godine prestaje s 
odvozom kom. otpada na području općine.  Predsj. Vijeća otvara raspravu. 

Načelnik: obavještava vijeće o tijeku iznalaženja rješenja za gospodarenje otpadom preko 
Lag-a „Bosutski niz“ u sklopu kojeg bi trebala biti izgrađena dva reciklažna dvorišta: jedno u 
gradu Otoku, a drugo u općini Ivankovo. Općina Andrijaševci bi trebala biti potpisnik ugovora 
za otočko reciklažno dvorište, gdje bi općina trebala biti suvlasnik u reciklažnom dvorištu 
„Otok“. Načelnik navodi da je ovo jedna od opcija za rješavanje navedene situacije i apelira 
na vijećnike da razmisle do slijedeće sjednice vijeća da li će podržati zahtjev -„Strunje-trade-
a“ d.o.o.  za povećanjem cijena usluge odvoza kom. otpada. 
Vijećnik Tomislav Škegro: navodi da ne treba pristati na ucjenu glede povećanja cijene 
usluga odvoza kom. otpada. 
Vijećnik Ivan Mujan: navodi da treba od koncesionara tražiti očitovanje da li korištenje kanti 
za razvrstavanje otpada ulazi u poskupljenje usluge. 
Daljnje rasprave nije bilo, te Pred. vijeća predlaže da se od koncesionara zatraži očitovanje 
koji su mu planovi, vezano za provedbu Zakona o održivom gospodarenju otpadom do 
slijedeće sjednice vijeća. 
Vijećnik Ivan Mujan: moli da se postavi „ogledalo“ u ulici M. A. Reljkovića radi bolje 
preglednosti prometovanja vozila. 
Načelnik: navodi da bi bolje rješenje za navedeni problem bilo da to bude jednosmjerna 
ulica. 
Vijećnik Mario Keser: opominje da znak na početku Vinkovačke ulice iz smjera Vinkovaca 
nije dovoljno pregledan. 



 
 
Sjednica završila u 21:30 sati 
 
    Zapisnik vodila:        
                                                           
Blanka Vincetić, bacc. admin. publ.                
                                                                             

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

                                                                                             Zlatko Kobašević, bacc.oec. 


