
 
 
 
 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
 
    Općinsko vijeće 
Klasa: 021-05/14-02/01 
Ur.br: 2188/02-03-14-2 
Rokovci, 28. veljače 2014. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
Sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane  28. veljače  2014. godine u 
Općini Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 18:00 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Marko Brkić, Ljiljana Vend, Tomislav Škegro,  
Tomislav Zetaković, Marko Božić, Slaven Jelinić,   Miroslav Bićanić, Leo Jurić, Ivan Mujan i 
Josip Vincetić (11) 
Odsutni su:  Mario Keser  
Sjednici nazočni i: Stjepan Dekanić, kandidat za vijećnika s kandidacijske liste Hrvatske  
narodne stranke-Liberalni demokrati (HNS) 
Općinski načelnik i zamjenik:  Damir Dekanić, dipl. ing.šum. i Ante Rajković 
Jedinstveni upravni odjel: Zlatko Blažinkov 
 
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 5. sjednice Općinskog vijeća održane dana 23. prosinca 
2013. godine 

2. Izvješće Mandatne komisije o ostavci na vijećničku dužnost vijećnika Joze Škegre i 
verifikaciji mandata novog vijećnika Stjepana Dekanića 

3. Izvješće o polugodišnjem radu Općinskog načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje 
srpanj-prosinac 2013. godine i Prijedlog Zaključka o usvajanju polugodišnjeg izvješća 
o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine  

4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2013. 
godinu 
Prijedlog Odluke o usvajanju Izviješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
Općine Andrijaševci za 2013. godinu 

5. Izvješće o izvršenju  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
2013. godini i prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju  Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini 

6. Izvješće o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini i 
prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju  Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2013. godini  

7. Izvješće o izvršenju  Programa javnih potreba u kulturi u 2013. godini i prijedlog 
Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju  Programa javnih potreba u kulturi u 2013. 
godini  

8. Izvješće o izvršenju  Programa javnih potreba u športu u 2013. godini i prijedlog 
Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju  Programa javnih potreba u športu u 2013. 
godini  



9. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. 
godini 

10. Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2014. godini 
11. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu 
12. 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. 
 

toč.1. 
 

- Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda i otvorio raspravu glede Zapisnika sa prethodne 
(5) sjednice Općinskog vijeća. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća dao na usvajanje Zapisnik s 5. sjednice Općinskog 
vijeća. 
 
Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

toč. 2 
 

-Pred. vijeća je pročitao 2. toč. dnev. reda: Izvješće Mandatne komisije o ostavci na 
vijećničku dužnost vijećnika Joze Škegre i verifikaciji mandata novog vijećnika Stjepana 
Dekanića i dao riječ predsjedniku Mandatne komisijue Tomislavu Škegri 

 
-Predsj. Mandat.komisije: pročitao je Izvješće Mandatne komisije i utvrdio valjanost ostavke 
na vijećničku dužnost dosadašnjeg vijećnika u Općinskom vijeću Općine Andrijaševci Joze 
Škegre kao i prijedlog političke stranke koja je odredila novog neizabranog kandidata s 
kandidacijske liste HNS-Liberalni demokrati (HNS) Stjepana Dekanića iz Andrijaševaca, M. 
Gupca 54 kojem se verificira mandat. 
Nakon toga je Pred. Vijeća pročitao tekst Prisege, poslije kojega je Stjepan Dekanić 
izgovorio „prisežem“. 
Uslijedile su čestitke nazočnih novoizabranom vijećniku. 
 

toč.3. 
 
Pred. vijeća pročitao je 3. toč. dnev. reda: Izvješće o polugodišnjem radu Općinskog 
načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine i Prijedlog 
Zaključka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 
srpanj-prosinac 2013. godine i dao riječ načelniku 
 
-Načelnik: napominje da je navedeno Izvješće u radnim materijalnima za sjednicu na vrijeme 
dostavljeno svakom vijećniku tako da su se mogli upoznati s istim, no unatoč tome pojasnit 
će neke važnije segmente u svom Izvješću. Poseban naglasak dao je u sferi financija, te 
napominje da je u razdoblju srpanj-prosinac 2013. godine ostvareno 2.211.454,78 kuna 
prihoda, dok su rashodi za navedeno razdoblje iznosili 1.901.187,16 kuna. Glede prihodovne 
strane proračuna nastavljen je pojačan nadzor naplate komunalne naknade kao i naplate 
zakupa za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta. Naplativost je relativno dobra iako 
uvijek može biti još bolja uz napomenu da sukladno novim zakonskim odredbama o 
poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države vodi brigu Agencija za poljoprivredno zemljište 
s kojom smo često u kontaktu i pokušavamo rješavati tekuće probleme što brže i 
ekspeditivnije. U pogledu rashoda sredstava iz proračuna napominje da nam je s 
31.12.2013. godine ostalo još dugovanja za izgradnju kanalizacijskog sustava prema 
Vinkovačkom vodovodu d.o.o. 288.000,00 kuna koje ćemo u narednom razdoblju otplaćivati 
u mjesečnim ratama po 50.000,00 kuna. 



Nadalje se u svom Izvješću načelnik osvrnuo na područje urbanizma, graditeljstva i zaštite 
okoliša, područje komunalnog gospodarstva, javnih radova, deratizacije i dezinsekcije, 
područje prometa, obrazovanja, kulture, športa, socijalne skrbi, stručnom osposobljavanju, 
zaštiti od požara i projektima općine. Sve je vidljivo u Izvješću a zaključak je da se sve radilo 
odgovorno i kvalitetno u zakonskim okvirima, sukladno Statutu i općim aktima Općine 
Andrijaševci. 
-Pred. Vijeća po izvješću načelnika otvara raspravu. 
-Škegro: pita za status kućica u prognaničkom naselju „Blaca“ 
-Načelnik: poznato mu je da će ovih dana (u utorak) biti rješavanje dosadašnjih zamolbi za 
kućice koje su upućene Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, no napominje 
isto tako da još uvijek tim prostorom upravlja navedeni ured a ne Općina Andrijaševci. 
 
-Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. Vijeća Izvješće o polugodišnjem radu Općinskog 
načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine i Prijedlog 
Zaključka o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 
srpanj-prosinac 2013. godine dao na usvajanje 
 
Glasovanje. ZA (12) glasova 
 

Zaključak: 
Slijedom glasovanja usvojeno je Izvješće o polugodišnjem radu Općinskog načelnika 
Općine Andrijaševci za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine. 
 

toč.4. 
 
-Pred. vijeća pročitao je 4. toč. dnev. reda: Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
Općine Andrijaševci za 2013. godinu i Prijedlog Odluke o usvajanju Izviješća o provedbi 
Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2013.  godinu i otvorio raspravu. 
 
-Načelnik: u uvodu podsjeća da od 01.07. ove godine dolazi do primjene novih odredbi o 
prikupljanju i razvrstavanju komunalnog otpada. O spremnosti i osposobljenosti sadašnjeg 
koncesionara koji sakuplja  komunalni otpad s područja naše Općine da zadovolji sve 
potrebite standarde i norme načelnik nije u mogućnosti to potvrditi, no do tada ima još 
vremena i vidjet će se što će biti. 
U nastavku svog izvješća načelnik se osvrnuo na mjere za upravljanje i nadzor nad 
odlagalištima komunalnog otpada, na neuređena odlagališta, na gospodarenje građevinskim 
otpadom i reciklažnom dvorištu, odvodnji otpadnih voda kao i o ciljevima u 2014. godini. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća predloženo Izvješće dao na usvajanje 
 
Glasovanje. ZA (12) glasova 
 

Odluka: 
Slijedom glasovanja usvojeno je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 
Općine Andrijaševci za 2013. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.5. 
 
Pred. vijeća je pročitao 5. toč. dnev. reda: Izvješće o izvršenju  Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini i prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o 
izvršenju  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini i 
otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća predloženo Izvješće dao na usvajanje 
 
Glasovanje: ZA (12) glasova 
 

Zaključak: 
Slijedom glasovanja usvojeno je Izvješće o izvršenju  Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini  



 
toč.6. 

 
Pred. vijeća pročitao je 6. toč. dnev. reda:  Izvješće o izvršenju  Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2013. godini i prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju  
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini i otvorio raspravu.  
 
Rasprave nije bilo, te je Pred. vijeća predloženo Izvješće dao na usvajanje. 
 
Glasovanje: ZA (12) glasova 
 

Zaključak: 
Slijedom glasovanja usvojeno je Izvješće o izvršenju  Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2013. godini kao u prijedlogu. 
 

toč.7. 
 
Pred. vijeća pročitao je 7. toč. dnev. reda: Izvješće o izvršenju  Programa javnih potreba u 
kulturi u 2013. godini i prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju  Programa javnih 
potreba u kulturi u 2013. godini te otvorio raspravu. 
-Načelnik: podsjeća da je na prethodnim sjednicama Općinskog vijeća bilo riječi o 
sufinanciranju troškova „Bibliobusa“. Iako je od strane Gradske knjižnice traženo 
sufinanciranje za 2014. godinu u iznosu od 17.000,00 kn, ipak je dogovoreno da to bude u 
visini od 10.000,00 kn, kao i prethodnih godina, tako da će mještani naše Općine i dalje moći 
koristiti njihove usluge kao i do sada. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća predloženo Izvješće dao na usvajanje 
 
Glasovanje: ZA (12) glasova 
 

Zaključak: 
Slijedom glasovanja usvojeno je Izvješće o izvršenju  Programa javnih potreba u 
kulturi u 2013. godini kao u prijedlogu. 
 

toč.8. 
 
Pred. vijeća pročitao je 8. toč. dnev. reda: Izvješće o izvršenju  Programa javnih potreba u 
športu u 2013. godini i prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju  Programa javnih 
potreba u športu u 2013. godini te otvorio raspravu. 
-Zetaković: pita za mogućnost uređenja dječjeg igrališta „na trokutu“ (ul. S. Radića i Pl. 
Jadran). 
-Načelnik: iako sve iziskuje materijalna sredstva, kojima je Općina trenutno ograničena, 
vjeruje da će se u skoroj budućnosti moći rješavati i takvi zahtjevi. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća predloženo Izvješće dao na usvajanje 
 
Glasovanje: ZA (12) glasova 
 

Zaključak: 
Slijedom glasovanja usvojeno je Izvješće o izvršenju  Programa javnih potreba u 
športu u 2013. godini kao u prijedlogu. 
 

toč.9.  
 

Pred. vijeća je pročitao je 9. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. Vijeća predloženi Prijedlog dao na usvajanje 
 
Glasovanje: ZA (12) glasova 
 



Zaključak: 
Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2014. godini. 
 

toč.10. 
 
Pred. vijeća je pročitao je 10. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih 
cesta u 2014. godini i otvorio raspravu. 
-Zetaković: napominje kako je kraj ulice S. Radića-oko rokovačkog groblja-uslijed 
prometovanja traktora koji dolaze iz polja uvijek blatan i zaprljan. 
-Načelnik: poznato mu je da ima takvih problema i u još nekoliko ulica, no isto tako Općina je 
nasipala kamenom “otresišta” s kojih se dolazi na asfaltni dio ulice iz polja. Vjerojatno bi to 
trebalo opet ponoviti, no kada bude povoljnija situacija glede financija to će se i učini.  Isto 
tako ima i ulica koje su asfaltirane davnih godina i u kojima je asfalt već prilično dotrajao i 
postoje udarne rupe koje je potrebno sanirati i pokrpati. Sve su to redovita održavanja koja 
izuskuju materijalna ulaganja napominje načelnik i vjeruje da će uspjeti barem dio takvih 
nerješenih zahvata uspješno riješiti u 2014. godini. 
-Mujan: poznato mu je da u Đeletovcima kod željezničkog kolodvora postoji veća deponija 
kamena koji se koristio za postavljanje pruge. Provjerit će da li postoji mogućnost da barem 
jedan dio tog kamena uspijemo riješiti za Općinu Andrijaševci, a time bi onda mogli malo 
popraviti dio poljskih putova. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća predloženi Program dao na usvajanje 
 
Glasovanje: ZA (12) glasova 
 

Zaključak: 
Slijedom glasovanja usvojen je  Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta, 
kao u prijedlogu. 
 

toč.11. 
 

Pred. vijeća je pročitao je 11. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa utroška sredstava od 
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu i otvorio 
raspravu. 
 
Rasprave nije bilo i Pred. vijeća Prijedlog Programa dao na usvajanje 
 
Glasovanje: ZA (12) glasova 
 

Zaključak: 
Slijedom glasovanja usvojen je Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.12. 
 
Pred. vijeća je pročitao je 12. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu. 
-Škegro: pita za grobne naknade 
-Načelnik: provedbu odluke o grobnoj naknadi izvršava Komunlano društvo Rokovci-
Andrijaševci d.o.o. koje i vodi brigu o grobljima. Kod donošenja odluke o visini godišnje 
gorbne naknade vodilo se računa da ista bude u vrijednostima kao što je u susjednim  
općinama, tako da ona iznosi 40,00 kn, po grobnom mjestu godišnje. 
-Zamjenik načelnika: napominje vijećnicima da je vijećnička naknada za 2013. godinu svim 
vijećnicima uplaćena na njihove račune. 
-Škegro: pita za studenske potpore-stipendije 
-Načelnik: redovito se isplaćuju, oko 4-5 zahtjeva se riješi mjesečno. 
-Načelnik: obavještava vijećnike da je Općina Andrijaševci unazad nekog vremena, dobila 
nekoliko zahtjeva za suradnjom s pojedinim selima i gradovima iz drugih država (Mađarska, 
Francuska, Češka). Glede navedenog, dobili smo zahtjev za suradnjom od grada VRACOV 
iz Češke (kod Brna). Predlažu nam da sklopimo sporazum o uspostavi suradnje, što načelnik 
smatra prihvatljivim i prigodnim, te predlaže da vijećnici prihvate ovakav prijedlog. 



-Pred. Vijeća: daje na glasovanje prijedlog načelnika da se sa mjestom VRACOV iz Češke 
(kod Brna) potpiše sporazum o uspostavi suradnje. 
 
Glasovanje: ZA (12) glasova 
 
Zaključak: 
Slijedom glasovanja usvojen je prijedlog općinskog načelnika da se sa mjestom 
VRACOV iz Češke (kod Brna) potpiše sporazum o uspostavi suradnje. 
 
-Načelnik: u završnom izlaganju pohvaljuje suradnju odnosno rad knjigovodstvenog servisa 
„Marjanović“ iz Vinkovaca (koji već dugi niz godina dio poslova radi za Općinu Andrijaševci) 
a svojim ekspeditivnim i učinkovitim pristupom uveliko pomažu u rješavanju tekućih općinskih 
poslova. 
 
 
 
Završeno u 19,40 sati 
 
 
 
 
    Zapisnik vodio         
                                                           
  Zlatko Blažinkov                                                                   
                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća 

 
                                                                                             Zlatko Kobašević, bacc.oec. 
 
 


