
 
 
 
 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
      Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/16-02/01 
URBROJ: 2188/02-03-16-2 
Rokovci, 15. ožujka 2016. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
Sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 15. ožujka 2016. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 19:00 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Ljiljana Vendl, Marko Brkić , Josip Vincetić, Marko Božić, , 
Nikola Batarilo, Ivan Mujan, Miroslav Bićanić,  Tomislav Zetaković, Stjepan Dekanić (9). 
Odsutani su: Mario Keser, Leo Jurić, Tomislav Škegro (3). 
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 20. sjednice Općinskog vijeća održane dana 28. prosinca 2015. 
 godine, 
2. Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za  
            razdoblje srpanj- prosinac 2015. godine,  
3 Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje   
            poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na  
            području Općine Andrijaševci, 
4 Prijedlog Odluke  o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Andrijaševci, 
5. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara u Općini Andrijaševci za 2015.   
              godinu, 
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Andrijaševci u 2015. godini 
7. Razmatranje Godišnjeg Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. godini,  
8. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2015. 

godinu, 
9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za Općinu Andrijaševci u 2015. godini, 
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2015. godini, 
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u  
             2015. godini, 
12.  Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu, 
13.  Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2015. godinu, 
14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2015.  
             godini, 
15.  Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu, 
16. Razmatanje Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2015. godinu, 
17.  Prijedlog Plana rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2016. godinu, 
18. Razno 



 
 

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

- Glasovanje: ZA 10 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 (20) 
sjednice Općinskog vijeća. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

toč. 2. 
-Pred. vijeća je pročitao 2. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu općinskog 
načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje srpanj- prosinac 2015. godine i dao riječ načelniku. 
- Načelnik: detaljno je obrazlagao svaku točku iz Izvješća kao što su financije, proračun, prihodi-od 
komunalne naknade i poljoprivrednog zemljišta. Naglasio je kako je i u ovom proračunskom razdoblju 
posebna pažnja posvećena likvidnosti Općine. Pojašnjavao je detalje iz područja urbanizma, 
graditeljstva i zaštite okoliša, o naknadi za nezakonito izgrađene zgrade (legalizacija). Iz područja 
komunalnog gospodarstva pojasnio je utrošak sredstava iz Programa gradnje građevina i objekata 
komunalne infrastrukture kao i Program održavanja. Posebno je naglasio realizirane radove iz dijela 
komunalnog gospodarstva. Glede zemljišta u državnom vlasništvu obrazložio je status k.č.843 (bivše 
prognaničko naselje „Blaca“, javne radove na području Općine, prevencije zaštite pućanstva od 
zaraznih bolesti (obavljena deratizacija i dezinsekcija), zakup javnih površina i poslovnog prostora. 
Nadalje je obrazlagao područje odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovnog školstva, 
područje vjere, kulture, športa i socijalne skrbi. Glede demografske slike Općine podsjetio je kako se 
od ove godine provodi Odluka o isplati 2.000,00 kuna za svako novorođeno dijete (do sada je taj iznos 
bio 1.000,00 kuna). Osvrnuo se na obilježavanje Dana Općine Andrijaševci „Bosutski dani“. Podsjetio 
je na stručno osposobljavanje 3 djelatnika za rad bez zasnivanja radnog odnosa kojima je upravo taj 
rok nakon godinu dana istekao, osvrnuo se na područje zaštite od požara u Općini Andrijaševci, a 
poseban naglasak je dao na projekte koji su pripremljeni i od kojih se očekuje realizacija što je moguće 
veća, ovisno o mogućnostima u kojim se okvirima može očekivati suradnja s nadležnim fondovima. 
U smislu međunarodne suradnje ugostili smo prijatelje iz Češke Republike, grada Vracova s kojim je 
sklopljen i svečano potpisan sporazum o suradnji. 

Na Izvješće načelnika nije bilo rasprave te je Pred. vijeća Izvješće o polugodišnjem radu općinskog 
načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje srpanj- prosinac 2015. godine dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 

Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine 
Andrijaševci za razdoblje srpanj- prosinac 2015.godine kao u prijedlogu. 
 

toč.3. 
-Pred. vijeća pročitao je 3. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za 
uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu na  području Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
-Blažinkov: pojašnjava kako je predložena Odluka usklađena s novim zakonskim odredbama budući a 
je dosadašnja rađena 2010. godine a u međuvremenu je došlo do raznih izmjena i dopuna. 

- Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća : Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama 
za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na 
poljoprivrednom zemljištu na  području Općine Andrijaševci dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 



Slijedom glasovanja, usvojena je Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i 
održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu 
na  području Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč.4. 
-Pred. vijeća je pročitao 4. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke  o usklađenju Plana zaštite od požara 
Općine Andrijaševci 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. Prijedlog Odluke  o usklađenju Plana zaštite od požara Općine 
Andrijaševci dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

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

toč.5. 
-Pred. vijeća je pročitao 5. toč. dnev. reda Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara u Općini 
Andrijaševci za 2015. godinu i otvorio raspravu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Razmatranje Izvješće o stanju zaštite od požara u Općini 
Andrijaševci za 2015. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova  
 

Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o stanju zaštite od požara u Općini Andrijaševci za 
2015. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.6. 
-Pred. vijeća je pročitao 6. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjena i dopuna Analize stanja sustava zaštite i 
spašavanja na području Općine Andrijaševci u 2015. godini i otvorio raspravu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjena i dopuna Analize stanja sustava zaštite i 
spašavanja na području Općine Andrijaševci u 2015. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojene su  Izmjene i dopune Analize stanja sustava zaštite i spašavanja 
na području Općine Andrijaševci u 2015. godini kao u prijedlogu. 
 

toč.7. 

-Pred. vijeća je pročitao 7. toč. dnev. reda: Razmatranje Godišnjeg Izvješće o primjeni agrotehničkih 
mjera u 2015. godini i otvorio raspravu. 

 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Godišnje Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. 
godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojeno je Godišnje Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. 
godini kao u prijedlogu. 
 

toč. 8. 
-Pred. vijeća je pročitao 8. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Općine Andrijaševci za 2015. godinu, i otvorio raspravu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 
Andrijaševci za 2015. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 



Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 
Andrijaševci za 2015. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.9. 
-Pred. vijeća je pročitao 9. toč. dnev. reda:  Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje 
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2015. godini otvorio 
raspravu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2015. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2015. godinu  kao u prijedlogu. 
 

toč.10. 
-Pred. vijeća je pročitao 10. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje 
građevina i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina i uređaja 
komunalne infrastrukture u 2015. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina i uređaja 
komunalne infrastrukture u 2015. godini kao u prijedlogu. 
 

toč.11. 
-Pred. vijeća je pročitao 11. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2015. godini  i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2015. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2015. godini kao u prijedlogu. 
 

toč.12. 
-Pred. vijeća je pročitao 12. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
u kulturi za 2015. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2015. 
godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 
2015. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.13. 
-Pred. vijeća je pročitao 13. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
u športu za 2015. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2015. 
godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 



Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2015. 
godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.14. 
-Pred. vijeća je pročitao 14. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
nerazvrstanih cesta u 2015. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 
2015. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta 
u 2015. godini kao u prijedlogu. 
 

toč.15. 
Pred. vijeća je pročitao 15. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška 
sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu i 
otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojeno je  Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade 
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.16. 
Pred. vijeća je pročitao 16. toč. dnev. reda: Razmatanje Izvješća o radu Savjeta mladih Općine 
Andrijaševci za 2015. godinu i dao riječ Matei Šebalj. 
-Matea Šebalj: Izvješće o radu savjeta mladih općine Andrijaševci za 2015. godinu vijećnici su dobili 
u svojim radnim materijalima, tako da je samo naglasila da su uredno izvršavali svoje obveze sukladno 
Programu za 2015. godinu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 
2015. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2015. 
godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.17. 
Pred. vijeća je pročitao 17. toč. dnev. reda: Prijedlog Plana rada Komunalnog društva Rokovci-
Andrijaševci d.o.o. za 2016. godinu i dao riječ Majeru. 
-Majer: Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci vijećnici su dobili u svom radnom 
materijalu za sjednicu tako da je Majer s nekoliko rečenica pojasnio pojedine detalje iz Plana te 
predložio da ukoliko ima pitanja spreman je na ista sve detaljno pojasniti. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci 
d.o.o. za 2016. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 
2016. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.18. 
Pred. vijeća je pročitao 18. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu. 
 
 



 
-Načelnik: podsjeća da je u dvorišnom prostoru „Stare škole“ izgrađena (montažna) ljetna pozornica 
koja će služiti za održavanja raznih manifestacija. 
Vjeruje da će biti moguća realizacija i izgradnja dva viseća mosta preko rijeke Bosut (o kojima je do 
sada na sjednicama vijeća već bilo govora). 
-Zetaković: pita za zaštitnu ogradu koja je sada postavljena uz dio „Biciklističke staze“ Rokovci-
Vinkovci, odnosno da li će se njena izgradnja nastaviti dalje prema Rokovcima. 
-Načelnik: za zaštitnu ogradu koja je sada postavljena uz dio „Biciklističke staze“ uvjetovano je  
zakonskim  propisi, a nastavak izgradnje prema Rokovcima nije uvjetovan tako da za sada ne vjeruje 
da će se zaštita ograda nastaviti postavljati jer je izuzetno skupa. Možda u neko dogledno vrijeme ako 
se ukaže prijeka potreba i ako se iznađu sredstva. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća zaključio večerašnju sjednicu. 
 
 
 
Završeno u 20.35 sati 
 
 
 
 
               Zapisnik vodio                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
             Zlatko Blažinkov                                                              Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                        
 


