
       
 
 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
            
                 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
                      Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/20-02/09 
URBROJ: 2188/02-03-20-1 
Rokovci, 05. studenog 2020. godine  

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- 
pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 34. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, br.2/13, 2/18 i 2/20), a sukladno članku 56. - 58. Poslovnika 
Općinskog vijeća  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br.12/09, 2/13, 2/18 i 2/20) i 
Uputi za postupanje Ministarstva uprave od 13.ožujka 2020. godine, KLASA: 023-01/20-01/114, 
URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1, sazivam 35.(elektronska) sjednicu Općinskog vijeća Općine 
Andrijaševci koja će se održati dana 6. studenog 2020. godine (petak) s početkom u 12 sati. 

Sjednica će se održati izjašnjavanjem putem elektroničke pošte ili telefonski (MMS, Viber, ili 
WhatsApp poruka)  počevši od dana zaprimanja ovog Poziva zaključno do 6. studenog 2020. 
godine do 12 sati. 

Za Sjednicu predlažem sljedeći: 
D N E V N I    R E D 

 
1. Razmatranje Zapisnika s 34. sjednice Općinskog vijeća održane dana 12. listopada 2020. 

godine 
 

2. Prijedlog Odluke o darovanju pokretnine 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                                   Zlatko Kobašević, bacc. oec. 
 
 
 
 
Napomena: 
Molimo sve članove Općinskog vijeća da u vrijeme održavanja sjednice Općinskog vijeća budu 
dostupni na svojoj e-mail adresi ili telefonu. 
Izjašnjavanje se provodi na način da od dana zaprimanja ovoga Poziva pa zaključno do 6. studenog 
2020. godine do 12 sati članovi Općinskog vijeća putem svog maila ili telefonski putem MMS poruke, 
Viber ili WhatsApp poruke dostave ispunjeni i potpisani obrazac izjave o glasovanju za Zapisnik s 34. 
sjednice Općinskog vijeća održane dana 12.listopada 2020. godine (glasovanje sa „ZA“, „PROTIV“ 
ili „UZDRŽAN“) i za prijedlog Odluke o darovanju pokretnine (glasovanje sa „ZA“, „PROTIV“ ili 
„UZDRŽAN“) i to na adresu elektroničke pošte: opcina-andrijasevci@vk.htnet.hr ili 
procelnik@andrijasevci.hr ili telefonski (MMS poruka, Viber, WhatsApp) porukom na brojeve 
098/780-845 ili 098/405-153. 
 
U slučaju da se netko od članova Općinskog vijeća ne očituje točkama Dnevnog reda do 6. studenog 
2020. godine do 12 sati, isti će biti kontaktirani putem telefona od strane predsjednika Općinskog 
vijeća. 


