
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
             OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/21-02/01 
URBROJ: 2188/02-03-21-6 
 
Rokovci, 18. veljače 2021. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
s 38. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane  18. veljače 2021. godine u Vijećnici 
Općine Andrijaševci, Vinkovačka 6, Rokovci, s početkom u 20.00 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Marko Brkić, Darko Duktaj, Ljiljana Vendl,  Josip Zetaković, 
Matea Šebalj, Josip Rac, Tomislav Škegro, Marko Luketić, Josip Babić, Višnjica Sorčik, Josip Turi 
Odsutni: Goran Smolković,   
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić dipl.ing.šum. i Ante Rajković 
Jedinstveni upravni odjel: Pročelnica Martina Markota, dipl.iur., Sanja Uremović 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća) 
pozdravio  je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 12 vijećnika) i predložio sljedeći 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Razmatranje Zapisnika s 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane dana 
21.prosinca 2020.godine 

2. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Andrijaševci 
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća 
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu 

Općine Andrijaševci s prijedlogom Javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu 
Općine Andrijaševci i Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup 
zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci 

5. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci 
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima i načinu sufinanciranja 

djelatnosti i utvrđivanja cijena usluga u Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-Andrijaševci 
7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i 

održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na 
području Općine Andrijaševci 

9. Razmatranje I.  izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu 
10. Razmatranje Izvješća Odbora za izbor i imenovanja o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih 

kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Andrijaševci s Popisom 
kandidata za članove Savjeta mladih Općine Andrijaševci i njihovih zamjenika te utvrđivanje 
rezultata izbora za članove Savjeta mladih Općine Andrijaševci i njihove zamjenike 

11. Razmatranje Izvješća Strunje-trade d.o.o. o radu za 2020. godinu 
12. Prijedlog Odluke o financijskoj donaciji – pomoći za obnovu nakon potresa 
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročni kredit 
14. Prijedlog Odluke o aktivnostima u Poduzetničkoj zoni „Blace“ 



15. Prijedlog Odluke o aktivnostima na prostoru novog stambenog i sportsko-rekreacijskog naselja 
u Rokovcima 

16. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području općine 
Andrijaševci 

17. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka uvođenja naknade za razvoj na vodoopskrbnom 
području općine Andrijaševci 

18. Razno. 
 
Drugih prijedloga nije bilo te je Predsjednik vijeća predloženi  Dnevni red dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red 
 

Točka 1. 
Predsjednik vijeća pročitao je 1. točku dnevnog reda i otvorio raspravu glede Zapisnika s 37. 
(elektronske) sjednice Općinskog vijeća održane dana 21. prosinca 2020. godine. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća  zapisnik s 37. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik s 37. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

Točka 2. 
Predsjednik vijeća pročitao je 2. točku dnevnog reda: Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
Pročelnica Martina Markota pojašnjava da se Statut Općine Andrijaševci uskladio sa Zakonom o 
lokalnim izborima. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta Općine Andrijaševci na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine 
Andrijaševci jednoglasno je usvojen. 
 

Točka 3. 
Predsjednik vijeća je pročitao 3. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Poslovnika Općinskog vijeća i otvorio raspravu: 
Pročelnica Martina Markota pojašnjava kako se i Poslovnik Općinskog vijeća uskladio sa Zakonom. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika 
Općinskog vijeća na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika 
Općinskog vijeća. 

 
Točka 4. 

Predsjednik vijeća je pročitao 4. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja 
za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci s prijedlogom Javnog natječaja za 
davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci i Prijedlog Odluke o imenovanju 
Povjerenstva za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci i otvorio raspravu: 
 



Načelnik pojašnjava kako se radi o poslovnoj zoni Blace, parcelacija je odrađena i sve čestice zajedno 
idu u natječaj. 
Zakup će ići najduže na 5 godina, početna cijena je uvećana, odnosno tko ponudi najviše, jer je 
pokriven i sustav navodnjavanja. 
Prijedlozi za članove povjerenstva  natječaja su: 
Martina Markota-predsjednica, Marko Brkić-član i Marijana Lončar-član. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za 
davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci s prijedlogom Javnog natječaja za davanje 
u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci i Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za 
davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u 
zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci s prijedlogom Javnog natječaja za davanje u 
zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci i Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva 
za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

Točka 5. 
Predsjednik vijeća je pročitao 5. točku dnevnog reda:  Prijedlog Odluke o osnivanju Javne 
vatrogasne postrojbe Vinkovci i otvorio raspravu: 
 
Načelnik pojašnjava kako se radi o usklađivanju sa pravilnikom. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe 
Vinkovci kao u prijedlogu. 
 

Točka 6. 
Predsjednik vijeća pročitao je 6. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o mjerilima i načinu sufinanciranja djelatnosti i utvrđivanja cijena usluga u Dječjem vrtiću 
Bambi Rokovci-Andrijaševci i otvorio raspravu. 
 
Načelnik objašnjava kako su sve cijene ekonomski određene, uzimao se prosjek prehrane, režija, broja 
zaposlenih i dr., naglašava da iznenađujuće broj djece i zainteresiranih raste te da se razmišlja i o 
proširenju vrtića. Načelnik daje riječ vijećniku Darku Duktaju. 
D. Duktaj smatra kako je sve potrebno već rečeno te da je vrlo zadovoljan radom vrtića. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
mjerilima i načinu sufinanciranja djelatnosti i utvrđivanja cijena usluga u Dječjem vrtiću Bambi 
Rokovci-Andrijaševci godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima i 
načinu sufinanciranja djelatnosti i utvrđivanja cijena usluga u Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-
Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

Točka 7. 
Predsjednik vijeća pročitao je 7. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog 
dobra u općoj uporabite otvorio raspravu: 
 
 
 



Načelnik: donosi se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture 
u vlasništvu Općine Andrijaševci-javo dobro u općoj uporabi i to za katastarsku česticu broj 1233/2 
označenu kao BOSUTSKA, DVORIŠTE, upisana u zk uložak broj 1449 u katastarskoj općini 
Rokovci, površine od 2 m² budući predmetna nekretnina u naravi ne predstavlja komunalnu 
infrastrukturu- javno dobro u općoj uporabi već dvorište u Bosutskoj ulici u Rokovcima, površine 2 m² 
te je slijedom navedenog trajno prestala potreba za korištenjem javnog dobra u općoj uporabi. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u 
općoj uporabi dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 
uporabi  
 
 
kao u prijedlogu. 

 
Točka 8. 

Predsjednik vijeća pročitao je 8. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o izmjeni 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: 
Pročelnica pojašnjava: mijenja se to, da ovlasti sada prelaze sa komunalnog na poljoprivrednog redara. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke 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. 

 
Točka 9. 

Predsjednik vijeća pročitao je 9. točku dnevnog reda: Razmatranje I.  izmjena i dopuna Plana 
nabave za 2021. godinu i otvorio raspravu: 
Pročelnica pojašnjava vijećnicima da se izmjene odnose na stavak 15 i 39. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje I.  izmjena i dopuna Plana 
nabave za 2021. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje I. izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu 
kao u prijedlogu 
 

točka 10. 
Predsjednik vijeća pročitao je 10. točku dnevnog reda: 10.Razmatranje Izvješća Odbora za izbor i 
imenovanja o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova 
Savjeta mladih Općine Andrijaševci s Popisom kandidata za članove Savjeta mladih Općine 
Andrijaševci i njihovih zamjenika te utvrđivanje rezultata izbora za članove Savjeta mladih Općine 
Andrijaševci i njihove zamjenike i otvorio raspravu: 
Vijećnica Ljiljana  Vendl čita Izvješće o provjeri formalnih uvjeta za izbor članova i zamjenika 
članova Savjeta mladih Općine Andrijaševci, te pojašnjava da vijeće bira članove koji obuhvaća 
sljedeće kandidate: kao prvog predlagatelja, Erika Vincetić i Ena Bičanić, kao drugog predlagatelja, 
Lea Leavaković i Ivan Vendl, kao trećeg predlagatelja Josipa Jurković i Fran Dekanić, kao četvrtog 
predlagatelja Petra Dasović i Nikola Tustanovski i kao petog predlagatelja Ante Tustanovski i Jasmin 
Sakoman. 
Vijećnicima su podijeljeni listići za glasanje na kojima su svi kandidati dobili po 12 glasova. 



 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Programa utroška sredstava od zakupa, prodaje, 
prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Andrijaševci u 2021.godini dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen Prijedlog Programa utroška sredstava od zakupa, prodaje, prodaje 
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Andrijaševci u 2021.godini kao u 
prijedlogu    
 

točka 11. 
Predsjednik vijeća pročitao je 11. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća Strunje-trade d.o.o. o 
radu za 2020. godinu i otvorio raspravu: 
 
Načelnik pojašnjava vijećnicima koji su već upoznati sa raskidom Ugovora sa Strunje-trade d.o.o. 
tvrtkom. Raspisan je novi natječaj te se kroz dva mjeseca nadamo novom koncesionaru. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje izvješća Strunje-trade d.o.o. o radu za 
2020. godinu dao na usvajanje. 
 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
- Glasovanje: UZDRŽANI 1 glas 

 
 

Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje Izvješća Strunje-trade d.o.o. o radu za 2020. 
godinu. 
 

točka 12. 
Predsjednik vijeća pročitao je 12. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o financijskoj donaciji – 
pomoći za obnovu nakon potresa i otvorio raspravu: 
 
Načelnik predlaže donaciju u iznosu od 20.000,00 kuna 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o financijskoj donaciji – pomoći za 
obnovu nakon potresa dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen Prijedlog Odluke o financijskoj donaciji – pomoći za obnovu 
nakon potresa kao u prijedlogu 
 

točka 13. 
Predsjednik vijeća pročitao je 13. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za 
kratkoročni kredit i otvorio raspravu: 
 
Načelnik upoznaje vijećnike da je kredit koji Općina ima pri kraju, te kako ćemo uzeti novi 
kratkoročni kredit a namjena korištenja istog je premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike 
priljeva sredstava i dospijeća obaveza s osnove investicijskih projekata koji su u  tijeku. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za 
kratkoročni kredit dao na usvajanje  
 



- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročni kredit. 
 

točka 14. 
Predsjednik vijeća pročitao je 14. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o aktivnostima u 
Poduzetničkoj zoni „Blace“ i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o aktivnostima u Poduzetničkoj zoni 
„Blace“dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je 14. Prijedlog Odluke o aktivnostima u Poduzetničkoj zoni 
„Blace“. 
 
 

točka 15. 
Predsjednik vijeća pročitao je 15. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o aktivnostima na prostoru 
novog stambenog i sportsko-rekreacijskog naselja u Rokovcima i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o aktivnostima na prostoru novog 
stambenog i sportsko-rekreacijskog naselja u Rokovcima na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o aktivnostima na prostoru novog stambenog i 
sportsko-rekreacijskog naselja u Rokovcima. 
 
 

točka 16. 
Predsjednik vijeća pročitao je 16. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o naknadi 
za razvoj na vodoopskrbnom području općine Andrijaševci i otvorio raspravu: 
 
Načelnik upoznaje vijećnike da predstavnici VVK sugeriraju da idemo u suf. izgradnje kanalizacije, 
no ustvari oni su ti koji moraju donijeti odluku, a mi podnijeti zahtjev. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o naknadi za 
razvoj na vodoopskrbnom području općine Andrijaševci dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o naknadi za razvoj na 
vodoopskrbnom području općine Andrijaševci. 
 

točka 17. 
Predsjednik vijeća pročitao je 17. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o pokretanju postupka 
uvođenja naknade za razvoj na vodoopskrbnom području općine Andrijaševci otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o pokretanju postupka uvođenja naknade 
za razvoj na vodoopskrbnom području općine Andrijaševcidao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 



Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o pokretanju postupka uvođenja naknade za 
razvoj na vodoopskrbnom području općine Andrijaševci 
 

točka 18. 
Predsjednik vijeća pročitao je 18. točku dnevnog reda: Razno i dao riječ Načelniku: 
 
Načelnik, pojašnjava koje su aktivnosti od zadnjeg vijeća, s tim da obraća pažnju na pse koji se nalaze 
na ulicama sela. Pisali smo obavijesti, objavljivali na stranicama no i dalje ima onih neodgovornih 
mještana koji puštaju pse osobito u ono vrijeme kada kreće cijepljenje pasa. Naglašava kako su psi 
koji se nalaze u azilu koji su uhvaćeni aktom Komunalnog redara Općine Andrijaševci veliki trošak, te 
apelira sve vijećnike da prijave ako znaju čiji su psi na ulicama, kako bi se tome stalo na kraj. 
Očekujemo vrlo brzo završetak radova na aglomeraciji, naglašava kako ima i u tom slučaju onih 
neodgovornih koji su se u određenim dijelovima sela već spojili na sustav te u njega puštaju fekalije. 
Daljnje rasprave nije bilo, te je Predsjednik vijeća zaključio sjednicu u: 
 
21.07. sati 
 
 
 
       Zapisnik vodila                                                             Predsjednik Općinskog vijeća    
       
       Sanja Uremović                                      Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                               


