
 
 
 
 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
      Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/16-02/09 
URBROJ: 2188/02-03-16-3 
Rokovci, 14. prosinca 2016. godine 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 
Sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 14. prosinca 2016. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 19.oo sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Marko Brkić, Ljiljana Vendl, Josip Vincetić, Marko Božić, 
Ivan Mujan, Tomislav Škegro, Miroslav Bićanić, Stjepan Dekanić,(9),  kod 5. točke dnevnog reda 
sjednici je pristupio Tomislav Zetaković, od tada nazočno (10) vijećnika   
Odsutni su: Mario Keser, Leo Jurić, Nikola Batarilo i Tomislav Zetaković koji je pristupio sjednici 
kod 5. točke dnevnog reda 
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika: 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.: direktor, Martin Majer 
 
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 27. sjednice Općinskog vijeća održane dana 2. studenog 2016. 
 godine,  
2. Razmatranje Zapisnika sa 28. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća održane dana 30.  
 studenog 2016.godine, 
3. Prijedlog Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu i Projekcije proračuna 
  za 2018. i  2019. godinu , Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Andrijaševci za  
 razdoblje od 2017.  do  2019. godine, te Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2017. 
 godinu, 
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Andrijaševci namijenjenih 
 godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Andrijaševci 
 izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu, 
5. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Andrijaševci, 
6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, 
7. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini, 
8. Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu  
            Andrijaševci u 2017. godini, 
9. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu, 
10. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu, 
11. Prijedlog Programa javnih potreba za gospodarske, tehničke, socijalne i ostale društvene  
 djelatnosti u 2017. godini, 
12. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini, 
13. Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 



            zgrada u prostoru za 2017. godinu, 
14. Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2017. godini, 
15. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 
            zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu, 
16. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje   
            poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na  
 području Općine Andrijaševci, 
17. Prijedlog  Analize stanja sustava zaštite i spašavanje na području Općine Andrijaševci u 2016. 
  godini, 
18. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Andrijaševci za 
 2017. godinu, 
19. Rebalans Financijskog plana Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2016.  
 godinu, 
20. Financijski plan Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2017. godinu, 
21. Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2017. godinu, 
22. 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 sa prethodne (27) 
sjednice Općinskog vijeća. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

toč. 2. 
- Pred. vijeća je pročitao 2. točku dnev. reda i otvorio raspravu glede Zapisnika sa prethodne (28) 
sjednice Općinskog vijeća. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

toč.3. 
-Pred. vijeća je pročitao 3. toč. dnev. reda: Prijedlog Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu i 
Projekcije proračuna za 2018. i  2019. godinu , Prijedlog Plana razvojnih programa Općine 
Andrijaševci za razdoblje od 2017.  do  2019. godine, te Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 
2017.godinu i otvorio raspravu. 
-Načelnik: Proračun koji je predložen za 2017. godinu je realan i u smislu prihoda rashoda. Nastavak 
je započetih radova od ove godine a nastavit će se i u slijedećoj. Ukoliko bude promjena glede 
prihoda, što ima naznaka, rebalansom proračuna će biti obuhvaćeni i razvrstani u pripadajuće rashode 
za 2017. godinu. 
-Brkić: smatra da je predloženi Proračun za 2017. godinu stabilan i realan i bilo bi dobro kada bi se 
sve ostvarilo glede planiranog. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu i 
Projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu, Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Andrijaševci 
za razdoblje od 2017.  do  2019. godine, te Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2017. godinu 
dao na usvajanje. 
 



- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu i 
Projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu , Prijedlog Plana razvojnih programa Općine 
Andrijaševci za razdoblje od 2017. do 2019. godine, te Prijedlog Odluke o izvršavanju 
proračuna za 2017. godinu kao u prijedlogu.  
 

toč.4. 
-Pred. vijeća pročitao je 4. toč. dnev. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine 
Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća 
Općine Andrijaševci izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu  i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine 
Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća 
Općine Andrijaševci izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine 
Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i članova Općinskog 
vijeća Općine Andrijaševci izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč. 5.  
-Pred. vijeća pročitao je 5. toč. dnev. reda Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine 
Andrijaševci i otvorio raspravu. 
- Sjednici je kod ove točke dnevnog reda pristupio vijećnik Tomislav Zetaković 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine 
Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 

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

toč. 6. 
-Pred. vijeća pročitao je 6. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture za 2017. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2017. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč. 7. 
-Pred. vijeća pročitao je 7. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 
2017. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. 
godini dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini kao 
u prijedlogu. 
 
 



toč. 8. 
-Pred. vijeća pročitao je 8. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2017. godini  i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2017. godini dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2017. godini kao u prijedlogu. 
 
 

toč. 9. 
-Pred. vijeća pročitao je 9. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017. 
godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu dao 
na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen kao Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu kao u 
prijedlogu. 
 

toč. 10. 
-Pred. vijeća pročitao je 10. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2017. 
godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu dao 
na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu kao u 
prijedlogu. 
 

toč. 11. 
-Pred. vijeća pročitao je 11. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa javnih potreba za gospodarske, 
tehničke, socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2017. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa javnih potreba za gospodarske, tehničke, 
socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2017. godini dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Program javnih potreba za gospodarske, tehničke, socijalne i 
ostale društvene djelatnosti u 2017. godini kao u prijedlogu. 
 

toč. 12. 
-Pred. vijeća pročitao je 12. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 
u 2017. godini i otvorio raspravu. 
- Načelnik: moguće je očekivati da će zbog dodatne sječe šuma na području Općine Andrijaševci u 
2016. godini prihod od doprinosa za šume biti veći za oko 220.000,00 kuna u odnosu na prikazan 
iznos u prihodovnoj strani Proračuna za 2017. godinu, no kako je prethodno rečeno sve će biti 
obuhvaćeno rebalansom Proračuna. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 
2017. godini dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 



 
Slijedom glasovanja, usvojen je Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini 
kao u prijedlogu 
 

toč. 13. 
-Pred. vijeća pročitao je 13. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč. 14. 
-Pred. vijeća pročitao je 14. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2017. 
godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2017. godini 
dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Program održavanja nerazvrstanih cesta u 2017. godini kao u 
prijedlogu. 
 

toč. 15. 
-Pred. vijeća pročitao je 15. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu, 
 i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o korištenju sredstava od zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu dao 
na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu kao u 
prijedlogu. 
 

toč. 16. 
-Pred. vijeća pročitao je 16. 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. 
 
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 Odluka 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. 17. 
-Pred. vijeća pročitao je 17. toč. dnev. reda: Prijedlog  Analize stanja sustava zaštite i spašavanje na 
području Općine Andrijaševci u 2016. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog  Analize stanja sustava zaštite i spašavanje na području 
Općine Andrijaševci u 2016. godini dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Analiza stanja sustava zaštite i spašavanje na području Općine 
Andrijaševci u 2016. godini kao u prijedlogu. 
 

toč. 18. 
-Pred. vijeća pročitao je 18. toč. dnev. reda: Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite 
na području Općine Andrijaševci za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća : Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Andrijaševci za 2017. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 
Andrijaševci za 2017. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč. 19. 
-Pred. vijeća pročitao je 19. toč. dnev. reda: Rebalans Financijskog plana Komunalnog društva 
Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
-Načelnik: Uočljiv je dobar pravac i smjer rada Komunalnog društva. Samim tim realno je i povećanje 
iskazano u rebalansu Financijskog plana poslovanja za 2016. godinu. 
-Majer: Detaljnije je pojasnio po stavkama predloženi Rebalans po svim točkama, te otvorio 
mogućnost odgovora svima ukoliko ima pitanja. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća : Rebalans Financijskog plana Komunalnog društva 
Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2016. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen Rebalans Financijskog plana Komunalnog društva Rokovci-
Andrijaševci d.o.o. za 2016. godinu. 
 

toč. 20. 
-Pred. vijeća pročitao je 20. toč. dnev. reda: Financijski plan Komunalnog društva Rokovci-
Andrijaševci d.o.o. za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća  Financijski plan Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci 
d.o.o. za 2017. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Financijski plan Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci 
d.o.o. za 2017. godinu. 
 

toč. 21. 
-Pred. vijeća pročitao je 21. toč. dnev. reda Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci 
d.o.o. za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
-Majer: Iz Plana rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2017. godinu koju su 
vijećnici dobili u radnom materijalu sve je iskazano, tako da ostavlja mogućnost odgovora na sva 
pitanja ukoliko ima nešto nejasno iz istog. 
 



Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci 
d.o.o. za 2017. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 
2017. godinu. 
 

toč. 22. 
-Pred. vijeća pročitao je 22. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu. 
-Načelnik: kao i obično načelnik je podsjetio na radove i aktivnosti koji su se odvijali u proteklom 
vremenu. 
- proveden je postupak odabira za prikupljanje ponuda za odvoz i prikupljanje komunalnog otpada i 
dimnjačarske usluge. Za prikupljanje komunalnog otpada najpovoljniji ponuditelj je dosadašnji 
koncesionar „Strunje-trade“ d.o.o., s kojim je sklopljen ugovor, a značajno je naglasiti da je cijena 
odvoza komunalnog otpada za domaćinstva za kantu od 120 l. 30,00 kuna mjesečno. Za dimnjačarske 
usluge isto tako je odabran dosadašnji koncesionar „Eko-dim“ koji će od sada imati obvezu 2 puta 
godišnje obilaziti i čistiti dimnjak, a po potrebi i pozivu korisnika i više, 
- sklopljen je ugovor za električnu energiju s HEP-om, 
- radovi na lovačkom domu su završeni i sada je to uistinu jedno reprezentativno zdanje, 
- glede pilane u Andrijaševcima nakon više od mjesec dana ponovo je započela s radom, a načelnik je 
u međuvremenu pokušavao iznaći najbolja rješenja kako bi ista došla do sirovine (trupaca) za 
obavljanje svoje djelatnosti, 
- krov na zadruzi u Andrijaševcima je u potpunosti obnovljen. Sredstva za tu obnovu trebala bi biti 
doznačena od županije kako je već ranije dogovoreno. 
- dobre su vijesti koje pokazuje statistika za Općinu Andrijaševci u smislu da je u 2016. godini do sada 
rođeno 46. djece a umrlo je 33 osobe, 
- ovih dana su poslane ovrhe osobama koje nisu i nakon nekoliko opomena platili komunalnu 
naknadu, 
- pokrenuta je inicijativa veterana II. svjetskog rata iz Njemačke preko našeg mještanina Stepića da 
razmjene posjete s našim veteranima Domovinskog rata, 
- u nedjelju 18.12.2016. godine u prostoru „Stare škole“ bit će upriličena predstava i zabavni program 
za djecu gdje će se dijeliti darovi povodom predstojećih Blagdana, 
- načelnik predlaže da domjenak za kraj godine održimo 27.12. 2016. godine. 
 
Daljnje rasprave i prijedloga nije bilo, te je Pred. vijeća zaključio večerašnju sjednicu Općinskog 
vijeća. 
 
 
 
 
Završeno u 20,45 sati 
 
 
 
               Zapisnik vodio                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
             Zlatko Blažinkov                                                              Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                        
 


