
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/20-02/08 
URBROJ: 2188/02-03-20-3  
Rokovci, 12. listopada 2020. godine 

Z A P I S N I K 
 
sa 34. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 12. listopada 2020. godine u 
prostorijama Općine Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci, s početkom u 19.00 sati. 
 
Nazočni vijećnici su: Zlatko Kobašević, Marko Brkić, Darko Duktaj, Tomislav Škegro, Josip Babić, 
Marko Luketić, Josip Rac, Ljiljana Vendl, Matea Šebalj  (9).  
Odsutni vijećnici su: Višnjica Sorčik, , Josip Zetaković, , Goran Smolković, Josip Turi (4) 
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić dipl. ing. šum. i Ante Rajković 
Jedinstveni upravni odjel: Martina Markota, dipl. iur., Sanja Uremović 
Savjet Mladih: Adela Dekanić, predsjednica 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc. oec. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća) 
pozdravio je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 9 vijećnika) i izvijestio nazočne da se dnevni red 
dopunjava s „Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna 
postrojba Vinkovci i pročišćeni tekst Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba 
Vinkovci“ koja postaje točka 9. Dnevnog reda te i „Prijedlog odluke o kupoprodaji nekretnine k.č.br. 
425 i k.č.br. 426, obje u  k.o. Rokovci koja postaje točka 10. Predloženog dnevnog reda te točka 
„Razno“ postaje točka 11. Dnevnog reda. 

Tako dopunjeni dnevni red glasi: 

 
D N E V N I    R E D 

 
1. Razmatranje Zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća održane dana 20. kolovoza 2020. 

godine 
2. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2020. 

godinu 
3. Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za 

razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine  
4. Razmatranje VI. I VII. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2020. godinu 
5. Razmatranje Prijedloga Programa rada Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2021. godinu 
6. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta 

mladih Općine Andrijaševci 
7. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Andrijaševci za 2019.godinu 
8. Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o prodaji nekretnina k.č.br. 257 k.o. Andrijaševci 

i Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnine k.č.br. 257 k.o. Andrijaševci 
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba 

Vinkovci i pročišćeni tekst Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba 
Vinkovci 

10. Prijedlog Odluke  o kupoprodaji nekretnina k.č.br. 425 i k.č.br. 426, obje u  k.o. Rokovci 
11. Razno. 



 
Drugih prijedloga nije bilo te je Predsjednik vijeća dopunjeni Dnevni red dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen dopunjeni Dnevni red. 
 

Točka 1. 
Predsjednik vijeća pročitao je 1. točku dnevnog reda i otvorio raspravu glede Zapisnika s 33. sjednice 
Općinskog vijeća održane dana 20. kolovoza 2020. godine. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća zapisnik s 33. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik s 33. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

Točka 2. 
Predsjednik vijeća pročitao je 2. točku dnevnog reda: Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Općine Andrijaševci za 2020. godinu 
 
Načelnik Damir Dekanić, dipl.ing.šum. pojašnjava prihode i rashode u vremenskom periodu od 
01.01.-30.06.2020. godine, te navodi kako su rashodi nešto veći. Navodi kako svake godine izvorni 
plan proračuna je sve veći kao i sve u odnosu na proteklu godinu. 
Vijećnik Tomislav Škegro pita ima li povrat novca od projekata rok? 
Načelnik Dekanić pojašnjava kako se pola iznosa dobije na početku projekta pola iznosa na kraju. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Općine Andrijaševci za 2020. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2020. godinu jednoglasno je usvojeno. 
 

Točka 3. 
Predsjednik vijeća je pročitao 3. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu 
općinskog načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine  i dao riječ Damiru 
Dekaniću, dipl. ing. šum., općinskom načelniku. 
 
Načelnik Dekanić je obrazložio vijećnicima izvješće o polugodišnjem radu za razdoblje siječanj – 
lipanj 2020. godine. 
Vijećnik Darko Duktaj pojašnjava vijećnicima da su u početku vladanja virusa COVID-19 roditelji bili 
oslobođeni plaćanja naknade za vrtić za mjesec travanj i svibanj i ovim putem zahvaljuje načelniku. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu 
općinskog načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine  dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja,  jednoglasno je usvojeno Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu 
općinskog načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine  . 
 

 
 
 



Točka 4. 
Predsjednik vijeća je pročitao 4. točku dnevnog reda: Razmatranje VI. I VII. izmjena i dopuna Plana 
nabave Općine Andrijaševci za 2020. godinu i dao riječ Pročelnici JUO Martini Markoti 
 
Pročelnica JUO Martina Markota pojašnjava da se u VI. Izmjene i dopune plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2020. godinu dodaju dvije nove stavke pod rednim brojem 74.- Opskrba električnom 
energijom i pod rednim brojem 75.- Radovi na arheološkim istraživanjima nalazišta Rokovačke zidine 
te u VII. Izmjenama i dopunama  Plana nabave Općine Andrijaševci za 2020. godinu mijenja se stavka 
pod rednim brojem 41. – Radovi na uređenju ulice Ivana Meštrovića u Andrijaševcima i dodaje se 
nova stavka pod rednim brojem 76.-  Radovi na sanaciji i konzervaciji Rokovačkih zidina. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje VI. I VII. izmjena i dopuna Plana 
nabave Općine Andrijaševci za 2020. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja,  jednoglasno je usvojeno Razmatranje VI. I VII. izmjena i dopuna Plana 
nabave Općine Andrijaševci za 2020. godinu. 
 

Točka 5. 
Predsjednik vijeća je pročitao 5. točku dnevnog reda: Razmatranje Prijedloga Programa rada Savjeta 
mladih Općine Andrijaševci za 2021. godinu i dao riječ predsjednici Savjeta Mladih Općine 
Andrijaševci Adeli Dekanić 
 
Predsjednica SMOA Adela Dekanić predstavlja program rada SMOA za 2021. godinu, pojašnjava 
djelokrug rada te navodi kako će tijekom sljedeće godine provoditi aktivnosti uključivanja mladih u 
društvo kroz različite projekte, radionice, sportske, kulturne i društvene aktivnosti. Poticati će mlade 
osobe na uključivanje, aktivizam i doprinos lokalnoj zajednici. Sve aktivnosti SMOA sadrže i 
financijski plan koji se nalazi u sklopu programa.   
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Prijedloga Programa rada Savjeta 
mladih Općine Andrijaševci za 2021. godinu. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja,  jednoglasno je usvojeno Razmatranje Prijedloga Programa rada Savjeta 
mladih Općine Andrijaševci za 2021. godinu. 
 

Točka 6. 
Predsjednik vijeća je pročitao 6. točku Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor 
članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Andrijaševci 
 
Predsjednik vijeća Zlatko Kobašević pojašnjava kako se mora donijet Odluka o raspisivanju natječaja. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor 
članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Andrijaševci na dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i 
zamjenika članova Savjeta mladih Općine Andrijaševci jednoglasno je usvojen. 
 

 
 
 



Točka 7. 
Predsjednik vijeća je pročitao 7. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj 
reviziji Općine Andrijaševci za 2019. godinu i otvorio raspravu 
 
Načelnik Dekanić upoznaje vijećnike  sa Izvješćem o obavljenoj financijskoj reviziji te pojašnjava 
kako je sve bilo u skladu sa pravilima i propisima i sve je završilo vrlo dobro. 
Vijećnik Marko Brkić pohvaljuje načelnika za uspješno vodstvo. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj 
reviziji Općine Andrijaševci za 2019. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, jednoglasno je usvojeno Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj 
reviziji Općine Andrijaševci za 2019. godinu. 
 

Točka 8. 
Predsjednik vijeća je pročitao 8. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o 
prodaji nekretnina k.č.br. 257 k.o. Andrijaševci i Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju 
nekretnine k.č.br. 257 k.o. Andrijaševci i dao riječ načelniku Damiru Dekaniću 

Načelnik Dekanić pojašnjava vijećnicima kako je nekretnina pod teretom i sukladno tome odustajemo 
od prodaje. 

Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o 
prodaji nekretnina k.č.br. 257 k.o. Andrijaševci i Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju 
nekretnine k.č.br. 257 k.o. Andrijaševci dao na usvajanje. 

 
- Glasovanje: ZA 9 glasova 

 
Slijedom glasovanja, jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o 
prodaji nekretnina k.č.br. 257 k.o. Andrijaševci i Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju 
nekretnine k.č.br. 257 k.o. Andrijaševci. 
 
 

Točka 9. 
Predsjednik vijeća je pročitao 9. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju 
javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Vinkovci i pročišćeni tekst Odluke o osnivanju javne 
ustanove Javna vatrogasna postrojba Vinkovci  

Pročelnica JUO Martina Markota pojašnjava vijećnicima kako smo se uskladili sa Zakonom i 
sukladno tome donijeli novu Odluku i pročišćeni tekst. 

Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju 
javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Vinkovci i pročišćeni tekst Odluke o osnivanju javne 
ustanove Javna vatrogasna postrojba Vinkovci  dao na usvajanje. 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju javne ustanove 
Javna vatrogasna postrojba Vinkovci i pročišćeni tekst Odluke o osnivanju javne ustanove 
Javna vatrogasna postrojba Vinkovci 

 
 

 
 



 
Točka 10. 

Predsjednik vijeća je pročitao 10. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke  o kupoprodaji nekretnina 
k.č.br. 425 i k.č.br. 426, obje u  k.o. Rokovci i dao riječ načelniku Damiru Dekaniću 
 
Načelnik Dekanić pojašnjava da se predmetne nekretnine namjeravaju kupiti iz razloga što postoji 
poseban interes Općine Andrijaševci da izgradi park i središnji mjesni trg u centru naselja Rokovci s 
čim su vijećnici već prethodno upoznati, posebnu pažnju skreće na nekretninu Ane Zlatarić  gdje  
pojašnjava kako je puno nasljednika no i to se uspjelo privesti kraju. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke  o kupoprodaji nekretnina k.č.br. 
425 i k.č.br. 426, obje u  k.o. Rokovci dao na usvajanje. 
 
- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke  o kupoprodaji nekretnina k.č.br. 
425 i k.č.br. 426, obje u  k.o. Rokovci. 

 
Točka 11. 

Predsjednik vijeća je pročitao 10. točku dnevnog reda: Razno i dao riječ načelniku Dekaniću. 
 
Načelnik Dekanić obavještava vijećnike da se turistička brodica još ne može koristiti, brodica još nije 
registrirana, obzirom da je rok za registraciju mjesec dana uskoro će i to biti riješeno. 
Vijećnik Tomislav Škegro pita jesu li definirane cijene za korištenje brodice? 
Načelnik pojašnjava kako će se poslije registracije brodice sve definirati. 
Također napominje da su nas kontaktirale turističke agencije da nas stave u program za Županiju. 
 
Završeno u 20:14 sati 
 
 
                    Zapisnik vodila                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
             Sanja Uremović                                      Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                  
 


