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           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
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Rokovci, 30. studenog 2016. godine 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 
Sa 28. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 30. studenog 2016. godine 
u prostoriji Općine Andrijaševci, Vinkovačka 6, Rokovci. 
 
Predmetna sjednica održana je telefonskim putem s početkom od 8.00 sati. 
 
Kontaktirao ispred Općinskog vijeća Općine Andrijaševci: Zlatko Kobašević, bacc.oec., 
predsjednik Općinskog vijeća (1). 
 
Telefonski su kontaktirani slijedeći članovi Općinskog vijeća: Ljiljana Vendl, Josip Vincetić, 
Marko Božić, Marko Brkić, Ivan Mujan, Tomislav Škegro, Tomislav Zetaković, Stjepan Dekanić i 
Nikola Batarilo, Mario Keser i Miroslav Bićanić  (11) 
   
Nije uspostavljen telefonski kontakt sa slijedećim članovima Općinskog vijeća: Leo Jurić (1) 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća), 
upoznao je članove Općinskog vijeća s opravdanim razlozima sazivanja ove telefonske sjednice 
Općinskog vijeća, i predložio slijedeći:  
 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju  
i proširenje kolnika dijela Ulice Stjepana Radića 
 

 
 
Predsjednik Općinskog vijeća predloženi Dnevni red dao je na usvajanje. 
 
Glasovanje: ZA 12 glasova 

 
Slijedom glasovanja s ukupno 12 glasova usvojen je predloženi Dnevni red 
 

 
Točka.1. 

 
Predsjednik Općinskog  vijeća je pročitao 1. točku Dnevnog reda: Prijedlog Odluke o davanju 
suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju i proširenje kolnika dijela Ulice Stjepana Radića 
koja je zajedno sa privitkom dostavljena svim članovima Općinskog vijeća na razmatranje te je 
objasnio razloge hitnog donošenja predmetne odluke zbog kompletiranja cjelokupne dokumentacije za 
pravovremenu prijavu na natječaj iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima „ 
iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjera 7.2., Tip 
operacije 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta za dodjelu bespovratnih sredstava, a koji 



natječaj je već u tijeku te je potrebno što ranije poslati prijavu sa svom traženom dokumentacijom  na 
predmetni natječaj.  
 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik Općinskog vijeća dao prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za 
provedbu ulaganja u rekonstrukciju i proširenje kolnika dijela Ulice Stjepana Radića dao na usvajanje. 
 
Glasovanje: ZA 12 glasova 

 
Slijedom glasovanja, Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju  
i proširenje kolnika dijela Ulice Stjepana Radića s ukupno 12 glasova je usvojena. 
 
 
 
Zapisnik završen u 8:45 sati 
 
 
 
               Zapisničar                                                                Predsjednik Općinskog vijeća    
        
     Martina Markota, dipl.iur.                                         Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                                   


