
 
 
 
 
 
 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
      Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/16-02/03 
URBROJ: 2188/02-03-16-2 
Rokovci, 21. lipnja 2016. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
Sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 21. lipnja 2016. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 19,00 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Ljiljana Vendl, Josip Vincetić, Marko Božić, Tomislav 
Škegro, Nikola Batarilo, Ivan Mujan, Tomislav Zetaković, Miroslav Bićanić, Stjepan Dekanić-
pristupio sjednici općinskog vijeća u 19:18 sati (10). 
Odsutani su: Mario Keser, Leo Jurić, Marko Brkić (3). 
Općinski načelnik i zamjenik: Damir Dekanić, dipl. ing.šum. i Ante Rajković 
Pročelnica: Martina Markota, dipl.iur. 
Jedinstveni upravni odjel: Blanka Vincetić, bacc. admin. publ. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća) 
pozdravio  je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 9 vijećnika) i predložio slijedeći:  
 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Razmatranje Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća održane dana 18. svibnja 2016. 
 godine 
2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2016. godinu 
3. Razmatranje I. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu 
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine 

Andrijaševci 
5. Prijedlog Rješenja o odbijanju nevaljane ponude i Prijedlog Odluke o poništenju postupka 

davanja koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području 
Općine Andrijaševci 

6. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine  
 Andrijaševci 
7. Razmatranje Godišnjeg izvješća o korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg 

zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu 
8. Razno 

 
 

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

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red 
 
 
 
 
 
 



 
toč.1. 

 
- Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda i otvorio raspravu glede Zapisnika s prethodne (22.) 
sjednice Općinskog vijeća. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

toč.2. 
 

- Pred. vijeća je pročitao 2. toč. dnev. reda: Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
- Načelnik: Pojašnjava stavke koje su obuhvaćene rebalansom proračuna za 2016. godinu. 
Odobrena su sredstva za javne radove, također su Općini odobrena sredstva od strane Ministarstva 
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za uređenja centra naselja Andrijaševci u iznosu od 
300.000,00 kn, a cijeli iznos projekta je oko 800.000,00 kn. 
Načelnik napominje je Općina prošla na natječaju  Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, te 
su sukladno tome odlukom Ministarstva Općini odobrena sredstva u iznosu od 250.000,00 kn. 
Sredstva su namijenjena uređenju  naselja Rokovci. Troškovi za ovaj projekt nisu predviđeni ovim 
rebalansom, tako da će uskoro biti potrebno održati novu sjednicu vijeća. 
Načelnik naglašava da je izmjena u proračunu  na stavkama R 138 i R 143 napravljena iz razloga 
početka radova vezanih za kanalizaciju, odnosno za projektnu dokumentaciju za proširenje kanalizac. 
mreže. Cjelokupna dokumentacija mora biti spremna do kraja godine jer radovi na istoj počinju 
slijedeće godine. To podrazumjeva geodetske radove, kanalizacija će sada ići tlačnim principom prema 
Vinkovcima, te se moraju isfinancirati sve promjene za oko 20 km novog trasiranja, za što će biti 
potrebna sredstva u iznosu od oko 200.000,00 kn. Prijedlog načelnika je da se sa stavke R 138 
„Rekonstrukcija i proširenje kolnika u ulici S. Radića“ , sredstva u iznosu od 200.000,00 kn prebace 
na stavku proračuna R 143 „Projektna dokumentac. za proširenje kanalizac. mreže“. 
Vijećnik Stjepan Dekanić pristupa sjednici vijeća u 19:18 sati. 
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
Škegro: pita što konkretno znači uređenje? (Rokovaca i Andrijaševaca) 
Načelnik: konkretno pojašnjava da će se u naselju Rokovci s desne strane zacijeviti kanal, izgraditi 
autobusno stajalište, izgraditi parking, postaviti klupe. 
U naselju Andrijaševci će se izvršiti rekonstrukcija vodovodne mreže, izgraditi će se parking, 
nogostupi, zelena površina. Napominje da će za projekt u Andrijaševcima realna stavka nakon 
obavljenog postupka javne nabave biti oko 600.000,00 kn. Kako je prije napomenuto za projekt u 
Rokovcima biti će potreban novi rebalans proračuna. Za projekt uređenja u Rokovcima donesena je 
Odluka Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a za projekt u Andrijaševcima ugovor s 
Ministarstvom je potpisan i natječaj je u tijeku. Načelnik napominje da je Općini odobreno sredstava u 
iznosu od oko 2.200.000, 00 kn (za javne radove-HZZ, pomoć od Županijske uprave za ceste, sredstva 
za uređenje naselja „Blace“, projekti uređenja Rokovaca i Andrijaševaca). 
Škegro: Pita da li će biti nabava školskih knjiga? 
Načelnik: kao i prošle godine tako i ove osigurati će se sredstva za nabavu bilježnica. 
Škegro: Pita za Zadrugu. 
Načelnik: odgovara da će više riječi o tome biti pod točkom „Razno“, ali objašnjava da će Županija  
osigurati sredstva za poboljšanje infrastrukture na zgradi Zadruge, osobito dotrajalog krova i sredstva 
za „legalizaciju“ objekta , a Općina će ta sredstva priznati kao smanjenje zakupa za poslovni prostor 
koji koristi zadruga „Vinkovačka šparoga“. Također napominje da bi se u PIK Vinkovci  na poslovima 
prerade luka trebalo zaposliti 50-ak ljudi, a da je na poslovima vezanim za šparoge zaposleno 20-ak 
žena. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2016. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 

Slijedom glasovanja, usvojene su I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2016. godinu 
kao u prijedlogu. 



 

toč.3. 

 
-Pred. vijeća pročitao je 3. toč. dnev. reda: Razmatranje I. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2016. godinu i dao riječ Pročelnici. 
Pročelnica pojašnjava da se sukladno izmjenama i dopunama Proračuna moraju donijeti izmjene i 
dopune Plana nabave. 
 
Rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća I. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 
2016. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, donesen je Zaključak o davanju suglasnosti na I. izmjena i dopuna Plana 
nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.4. 

 
-Pred. vijeća je pročitao 4. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
socijalnoj skrbi na području Općine Andrijaševci i dao riječ Pročelnici. 
 
-Pročelnica pojašnjava prijedlog izmjena i dopuna predmetne Odluke. 
Načelnik: pojašnjava kako se izmjene i dopune Odluke donose iz razloga što se želi pomoći osobama s 
invaliditetom radi osiguranja lakših životnih prilika. 
Konkretno se sada radi o sumještaninu Štefanac, Miroslavu, ali obzirom da u općini ima još osoba s 
ovakvim potrebama sigurno će biti još zamolbi za pomoć za ovu namjenu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
socijalnoj skrbi na području Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na 
području Općine Andrijaševci  kao u prijedlogu. 
 

toč.5. 

 
-Pred. vijeća je pročitao 5. toč. dnev. reda Prijedlog Rješenja o odbijanju nevaljane ponude i Prijedlog 
Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih 
poslova na području Općine Andrijaševci i dao riječ Pročelnici. 
 
-Pročelnica: pojašnjava kako je ponuda Dimnjačarsko-uslužnog obrta „EKO-DIM“ nevaljana i iz toga 
razloga se odbija. 
EKO-DIM je ujedno bio jedini ponuditelj.  
 
Postupak davanja koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području 
Općine Andrijaševci iz navedenog razloga se mora ponoviti. 
Načelnik objašnjava financijske razloge-ponuda za obavljanje dimnjačarskih usluga povećana je sa 
37,50 kn na 62,50 kn. Zakonski se mora osigurati obavljanje ove djelatnosti. Postoji mogućnost da 
Komunalno društvo Općine Andrijaševci obavlja ovu djelatnost, ali osoba koja bi bila uposlena morala 
bi imati položen majstorski ispit i 3 godine radnog staža na ovim poslovima. 
  
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Rješenja o odbijanju nevaljane ponude i Prijedlog 
Odluke o poništenju postupka davanja koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih 
poslova na području Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova  
 



Slijedom glasovanja, usvojeno je Rješenje o odbijanju nevaljane ponude i Odluka o poništenju 
postupka davanja koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na 
području Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 
 

toč.6. 
 
-Pred. vijeća je pročitao 6. toč. dnev. reda:   Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Andrijaševci i dao riječ načelniku. 

-Načelnik: Izvođač je upoznat s izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine 
Andrijaševci. Cijena usluge izrade navedenog dokumenta biti će oko 100.000,00 kn. 

Predmetnim izmjenama i dopunama Plana predviđeni su pravci razvoja Općine Andrijaševci. U 
postupku donošenja Plana biti će održana javna rasprava na kojoj će svatko moći sudjelovati. 

Škegro:Pita za čl. 2., točka 6. predmetnih izmjena i dopuna prostornog plana-definiranje područja 
obuhvata kulturnog dobra-arheološko nalazište „Gradina-Gorčica“. 

Zamjenik načelnika: Odgovara da je u Općini zaprimljen zahtjev Konzervatorskog ureda da se 
navedena točka uvrsti u novi Prostorni plan. 

 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o  izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč.7. 
 

-Pred. vijeća je pročitao 7. toč. dnev. reda: Razmatranje Godišnjeg izvješća o korištenju sredstava od 
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. 
godinu i pojasnio kako su sukladno realizaciji proračuna prikazani utrošeni iznosi i otvorio raspravu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zaključak  o Godišnjem izvješću o korištenju sredstava od 
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. 
godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak  o Godišnjem izvješću o korištenju sredstava od 
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 
2015. godinu. 
 

toč.8. 
 
-Pred. vijeća je pročitao 8. toč. dnev. reda: Razno i dao riječ načelniku. 
 
-Načelnik: upoznao je nazočne s aktivnostima i poslovima koje je Općina poduzimala u zadnje 
vrijeme. 
Projekt sanacije naselja „Blaca“ je izrađen. Trošak izrade projekta plaća Državni ured za stanovanje i 
stambeno zbrinjavanje. Natječaj za obavljanje radova je u tijeku. Radovi bi trebali početi u 7. mj., a u 
sklopu sanacije trebalo bi se izvršiti  uklanjanje i mljevenje betonskog otpada, uređenje odvodnih i 
rubnih kanala, zatvoriti šahte, pokositi prostor naselja,  reducirati vegetaciju te odvesti smeće iz 
naselja, 
- izrađenu Strategiju razvoja Općine Andrijaševci vijećnici su dobili na čitanje, 
- Pripreme za Dane Općine su u tijeku, poslane su pozivnice, a načelnik poziva vijećnike da se uključe 
u sve aktivnosti. 
-u sklopu „Bosutskih dana“ biti će dodijeljena nagrada za životno djelo, ove godine iz područja 
privrede. Org. odbor  „Bosutskih dana“  odlučio je da će ove godine dobitnik biti mlinar Ivo Ivanović. 
Plakete za osobe koje su postigle zapažene rezultate ove godine biti će predane Petri Milobara, Tinu 
Karaliću i Lei Levaković, 



-u tijeku je koncesija za prikupljanje, odvoz i odlaganje miješanog i biorazgradivog otpada. 
Na natječaj je prijavljno 5 ponuditelja i analiza natječaja je u tijeku. Kada se natječaj završi biti će 
objavljeni rezultati. 
Zetaković: pita za čipirane kante. 
Načelnik: Odgovara da postoji mogućnost za to i da su u koncesiju ugrađene kante raznih volumena 
(80 l, 120 l, 240 l). Takav način naplate putem čipiranja možda bi bio najpošteniji. 
Načelnik najavljuje raspisivanje natječaja za komunalnog redara. Inspektorica zaštite okoliša i prirode 
naložila je da se organizira obavljanje poslova komunalnog redarstva.  
Škegro: pohvaljuje napore na održavanju čistoće sela, kao i angažiranje komunalnog redara radi 
održavanja reda. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća zaključio večerašnju sjednicu. 
 
Završeno u 20.10 sati 
 
               Zapisnik vodila                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
 Blanka Vincetić, bacc. admin. publ.                                             Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                     
 


