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Z A P I S N I K 
 

 
 
s 36. (elektronske) sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 12.studenog 2020. godine 
s početkom u 10 sati. 
 
Sukladno Uputi za postupanje Ministarstva uprave od 13.ožujka 2020. godine, KLASA: 023-01/20-
01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1, a koja Uputa se odnosi na održavanje sjednica 
predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ova sjednica Općinskog 
vijeća Općine Andrijaševci se održava elektronskim putem. 
 
Dana 10. studenog 2020. godine Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević je putem službene 
elektroničke pošte Općine Andrijaševci, opcina-andrijasevci@vk.htnet.hr na adrese elektroničke pošte 
13 članova Općinskog vijeća  (Darko Duktaj, Zlako Kobašević, Tomislav Škegro, Josip Rac, Josip 
Babić, Josip Turi, Matea Šebalj, Josip Zetaković, Goran Smolković, Višnja Sorčik, Marko Luketić, 
Ljiljana Vendl i Marko Brkić) uputio poziv na 36. (elektronsku) sjednicu Općinskog vijeća za dan 13. 
studenog 2020. godine (PETAK) s početkom u 10 sati zajedno s materijalima za predmetnu sjednicu i 
obrascem izjave o glasovanju. Sukladno njihovoj ranijoj zamolbi, poziv na predmetnu sjednicu 
zajedno s materijalima za sjednicu  i obrascem izjave o glasovanju dostavljen je i u papirnatom obliku 
putem dostavljača i to 3 (trima) članovima Općinskog vijeća (Marko Luketić, Marko Brkić i Goran 
Smolković). 
 
U Pozivu na predmetnu sjednicu je navedeno da se izjašnjavanje o točkama dnevnog reda provodi na 
način da od dana zaprimanja poziva za sjednicu pa zaključno do 13. studenog 2020. godine do 10 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 predloženi Dnevni red 35. 
(elektronske) sjednice, Zapisnik s 35.(elektronske) sjednice Općinskog vijeća održane dana 6. 
studenog 2020. godine (glasovanje sa „ZA“, „PROTIV“ ili „UZDRŽAN“) te za ostale točke 
predloženog Dnevnog reda (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. 
 
Također su svi članovi Općinskog vijeća zamoljeni da u vrijeme održavanja sjednice Općinskog vijeća 
budu dostupni na svojoj e-mail adresi ili telefonu. 
 
Nadalje, utvrđeno je da se do dana održavanja ove elektronske sjednice do 10 sati  o točkama 
predloženog Dnevnog reda očitovalo ukupno 10 (deset) članova Općinskog vijeća kako slijedi: 

1. ZLATKO KOBAŠEVIĆ  
2. DARKO DUKTAJ  
3. MARKO BRKIĆ  
4. LJILJANA VENDL 
5. JOSIP ZETAKOVIĆ 
6. TOMISLAV ŠKEGRO 
7. MATEA ŠEBALJ 
8. MARKO LUKETIĆ 
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9. JOSIP RAC 
10. JOSIP BABIĆ 
11. JOSIP TURI 
 
 

Do 13.studenog 2020. godine do 10 sati nisu zaprimljena očitovanja odnosno izjave o glasovanju za 
2(dva) člana Općinskog vijeća i to Višnjice Sorčik i Gorana Smolkovića. 
Kako se većina svih članova Općinskog vijeća očitovala o točkama Dnevnog reda i dostavila izjave o 
glasovanju do navedenog trenutka održavanja predmetne sjednice te kako je utvrđen kvorum, nije bilo 
potrebe za kontaktiranjem članova Općinskog vijeća koji se nisu očitovali. 
 
 
Za Dnevni red 36. (elektronske) sjednice predložene su slijedeće točke:  
 

1. Razmatranje Zapisnika s 35.(elektronske) sjednice Općinskog vijeća održane dana 6.studenog 
2020. godine 
 

2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje pješačkih  
površina na groblju u Rokovcima“ 
 

3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci 
 

4. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu 
Andrijaševci za 2021. godinu 
 

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje javne usluge 
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području općine Andrijaševci 
 

6. Prijedlog Analize davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i 
zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
općine Andrijaševci 

 
Temeljem dostavljenih očitovanja odnosno izjava o glasovanju članova Općinskog vijeća o 
predloženom Dnevnom redu glasovalo se na slijedeći način: 
 
Glasovanje: ZA 11 glasova. 

 
Slijedom glasovanja s ukupno 11 glasova usvojen je predloženi Dnevni red 

 
 

Točka.1. 
Razmatranje Zapisnika s 35. (elektronske) sjednice Općinskog vijeća održane dana 6.studenog 
2020. godine 
Pristiglih primjedbi na Zapisnik nije bilo te je za Zapisnik s 35.(elektronske) sjednice Općinskog 
vijeća održane dana 6.studenog 2020. godine temeljem pristiglih izjava o glasovanju  članova 
Općinskog vijeća utvrđeno slijedeće glasovanje: 
Glasovanje: ZA 11 glasova 

 
Slijedom glasovanja s ukupno 11 glasova ZA usvojen je Zapisnik s 35.(elektronske) sjednice 
Općinskog vijeća održane dana 6.studenog 2020. godine. 
 
 

Točka 2. 
 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje pješačkih  
površina na groblju u Rokovcima“ 
 
Pristiglih primjedbi na prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 
„Uređenje pješačkih površina na groblju u Rokovcima“ temeljem pristiglih izjava o glasovanju  
članova Općinskog vijeća nije bilo te je utvrđeno slijedeće glasovanje: 



 
Glasovanje: ZA 11 glasova 

 
Slijedom glasovanja s ukupno 11 glasova ZA  usvojena je predmetna Odluka. 
 
 

Točka 3. 
 
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci  
 
Pristiglih primjedbi na prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci temeljem 
pristiglih izjava o glasovanju  članova Općinskog vijeća nije bilo te je utvrđeno slijedeće glasovanje:. 
 
Glasovanje: ZA 11 glasova 

 
Slijedom glasovanja s ukupno 11 glasova ZA  usvojena je predmetna Odluka. 
 
 

Točka 4. 
 
Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu Andrijaševci 
za 2021. godinu 
 
Pristiglih primjedbi na prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 
za Općinu Andrijaševci za 2021. godinu temeljem pristiglih izjava o glasovanju  članova Općinskog 
vijeća nije bilo te je utvrđeno slijedeće glasovanje: 
Glasovanje: ZA 11 glasova 

 
Slijedom glasovanja s ukupno 11 glasova ZA  usvojena je predmetna Odluka. 
 
 

Točka 5. 
 

Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje javne usluge 
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području općine Andrijaševci 
 
Pristiglih primjedbi na prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za 
obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci temeljem pristiglih izjava o 
glasovanju  članova Općinskog vijeća nije bilo te je utvrđeno slijedeće glasovanje: 
Glasovanje: ZA 11 glasova 

 
Slijedom glasovanja s ukupno 11 glasova ZA  usvojena je predmetna Odluka. 
 
 

Točka 6. 
 
Prijedlog Analize davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci 
 
Pristiglih primjedbi na prijedlog Analize davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, 
odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
općine Andrijaševci temeljem pristiglih izjava o glasovanju  članova Općinskog vijeća nije bilo te je 
utvrđeno slijedeće glasovanje: 
Glasovanje: ZA 11 glasova 

 
Slijedom glasovanja s ukupno 11 glasova ZA  usvojena je predmetna Analiza. 
 
 



 
 
Zapisnik završen u 10:35 sati 
 
 
 
               Zapisničar                                                                Predsjednik Općinskog vijeća    
        
     Martina Markota, dipl.iur.                                                Zlatko Kobašević, bacc.oec.    
 
 
 
 
 
Prilog: 

- Izjave o glasovanju za svih 11 članova Općinskog vijeća                                                                                         
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