
 

                          
 REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
             OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/17-02/04 
URBROJ: 2188/02-03-17-2 
Rokovci, 12. travnja 2017. godine 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
Sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 12. travnja 2017. 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, 
Miroslav Bićanić, Stjepan Dekanić, Tomislav Škegro (8) 
 
Odsutni su: Mario Keser, Leo Jurić i Nikola Batarilo, Ivan Mujan, Tomislav Zetaković. 
 
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić dipl.ing.šum. i Ante Rajković 
 
Pročelnica: Martina Markota, dipl.iur. 
 
Jedinstveni upravni odjel: Sanja Uremović, referent-komunalni redar  
 
Predsjednica Savjeta mladih Općine Andrijaševci: Matea Šebalj 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća) 
pozdravio  je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 8 vijećnika) i predložio dopunu dnevnog reda koji 
glasi: 
 

D N E V N I    R E D 
1. Razmatranje Zapisnika sa 32. sjednice  Općinskog vijeća održane dana 27. ožujka 2017.godine, 
2. Razmatranje Zapisnika sa 33. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća održane dana 4.travnja 2017. 
godine, 
3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu, 
4. Razmatranje III. izmjena i dopuna Plana nabave za Općinu Andrijaševci za 2017. godine 
5. Razmatranje IV. izmjena i dopuna Plana nabave za Općinu u za 2017. godinu, 
6. Prijedlog odluke o općinskim porezima Općine Andrijaševci, 
7. Prijedlog odluke o Jednostavoj nabavi, 
8. Prijedlog odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Andrijaševci, 
9. Razno. 
  
 
Drugih prijedloga nije bilo, te je Pred. vijeća predloženi Dnevni red dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 
Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red 

 
 
 



 
toč.1. 

- Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda: Razmatranje Zapisnika sa 32. sjednice  Općinskog vijeća 
održane dana 27. ožujka 2017.godine 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 
Slijedom glasovanja, Zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 
 

toč. 2. 
- Pred. vijeća je pročitao 2. točku dnev. reda: Razmatranje Zapisnika sa 33. (telefonske) sjednice 
Općinskog vijeća održane dana 4.travnja 2017. godine i otvorio raspravu. 
 
-Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Zapisnik sa 33. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća dao 
na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 
Slijedom glasovanja, Zapisnik sa 33. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je 
usvojen. 
 
 

toč.3. 
-Pred. vijeća je pročitao 3. toč. dnev. reda: 3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
 
-Načelnik: Izmjene su rađene zbog toga što smo dobili sredstva u iznosu od 230.000,00 od 
Ministarstva graditeljstva za projekt ul. Nikole Tesle u Andrijaševcima. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2017. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojene su II. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. 
godinu kao u prijedlogu. 
 

 
toč.4. 

-Pred. vijeća pročitao je 4. toč. dnev. reda: 4. Razmatranje III. izmjena i dopuna Plana nabave za 
Općinu Andrijaševci za 2017. godine i otvorio raspravu. 
 
-Pročelnica: pojašnjava da su III. izmjene i dopune Plana nabave za Općinu Andrjaševce u 2017. 
godinu rađene iz razloga nabave na II. fazi izgradnje parkirališta i pješačkih hodnika u naselju 
Andrijaševci te je spremna pojasniti sve što nekoga od nazočnih interesira. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća III. izmjena i dopuna Plana nabave za Općinu Andrijaševci 
za 2017. godine. godine  dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojene su III. izmjene i dopune Plana nabave za Općinu Andrijaševci za 
2017. godinu 
 

 
 
 



 
toč. 5. 

-Pred. vijeća pročitao je 5. toč. dnev. reda: Razmatranje IV. izmjena i dopuna Plana nabave za Općinu 
u za 2017. godinu, i otvorio raspravu. 
 
-Pročelnica: Predlaže izmjene Plana nabave za nabavu radova vezanu za projekt ulice Nikole Tesle u 
Andrijaševcima. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Razmatranje IV. izmjena i dopuna Plana nabave za Općinu za 
2017. godinu, dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojene su  IV. izmjena i dopuna Plana nabave za Općinu u za 2017. 
godinu 
 

toč. 6. 
-Pred. vijeća pročitao je 6. toč. dnev. reda: Prijedlog odluke o općinskim porezima Općine 
Andrijaševci i otvorio raspravu. 
 
-Pročelnica: pojasnila je navedenu Odluku te predlaže promjene Odluke o Općinskim porezima i to 
vezano uz obrasce čl.8 st.1., te predlaže da te izmjene čl. 9 st.1.,2.,3., i 4., predlaže izbacivanje 
čl.2.,3.,4.,5. iz dostavljenog prijedloga Odluke o Općinskim porezima. 
 
 
-Brkić: vijećniku je nejasno hoće se plaćati  porez na poljoprivredno zemljište. 
 
-Pročelnica: pojašnjava kako je sve oko poreza još dosta nejasnih stvari te kako se očekuju dodatne 
upute porezne uprave vezano uz navedenu Odluku te kako ima još dosta posla oko toga, a cilj nam je 
pojednostavljenje. 
 
-Škegro: vijećnika zanima kome se plaća porez? 
 
-Pročelnica: objašnjava kako se porez plaća jedinicama lokalne samouprave. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća  Prijedlog odluke o općinskim porezima Općine  dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog odluke o općinskim porezima Općine Andrijaševci 
 
 

toč. 7. 
-Pred. vijeća pročitao je 7. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o javnoj nabavi i otvorio raspravu. 
 
-Pročelnica: objašnjava  Odluku o jednostavnoj nabavi i navodi kako do 30. lipnja 2017.godine treba 
donijeti akt kojim će biti uređen postupak jednostavne nabave, 200.000,00 kn bez PDV-a za robu 
usluge bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za radove. 
 
-Načelnik: objašnjava kako je javna nabava transparentan postupak te si ne trebamo vezati ruke tamo 
gdje ne treba. Navodi kako svaki vijećnik ima pravo uvida u postupak javne nabave koju je provodila 
Općina. 
 
-Zamjenk načelnika:navodi kako se uvijek traži ponuda više da se vidi o kakvom poslu se radi. 
  
Daljnje rasprave  nije bilo, te je Pred. vijeća prijedlog Odluku o Javnoj nabavi dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 



Slijedom glasovanja, usvojen je prijedlog Odluke o Jednostavnoj nabavi. 
 

toč. 8. 
-Pred. vijeća pročitao je 8. toč. dnev. reda: Prijedlog odluke o donošenju III. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
 
-Načelnik: objašnjava kako su svi imali mogućnost uvida u donošenje III. izmjene i dopune te smatra 
da su iste izmejene do sada je najkonkretnije odrađene te kako smo sve skupa uskladili sa strategijom 
razvoja te smo usklađeni sa Županijskim prostornim planom. Navodi kako je prezadovoljan suradnjom 
konzultanta. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog odluke o donošenju III. izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine Andrijaševci. 
 
 
 

toč. 9. 
-Pred. vijeća pročitao je 9. toč. dnev. reda: Razno. 
 
-Predsjednik vijeća Zlatko Kobašević zahvaljuje svima na suradnji i navodi kako mu je bilo ugodno 
raditi u ovom sazivu vijeća, zadovoljan je koliko su se svi uključivali i bili aktivni te jednoglasno 
odlučivali. 
Zahvaljuje na dostavljenim materijalima. 
Želi da ovakva atmosfera bude i u sljedećem sazivu. 
 
-Načelnik: Zahvaljuje se svim članovima vijeća, te navodi kako prihvaća sve prijedloge svih oporbi. 
Izražava zadovoljstvo jer su sve sjednice odrađene uspješno. 
Također zahvaljuje na uvijek pripremljenim i dostavljenim materijalima. 
Najavljuje kandidiranje za novi mandat sebe kao načelnika i dosadašnjeg zamjenika načelnika Antu 
Rajkovića. 
Zahvaljuje se Zamjeniku načelnika Anti Rajkoviću na odličnoj suradnji. 
Očekuje još bolji rad i još mnoga otvorena vrata, a sve za interes sela.  
 
Završeno u 19:50 sati 
 
 
 
              Zapisnik vodila:                                                           Predsjednik Općinskog vijeća    
        
              Sanja Uremović                                                             Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                           
 
 


