
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
             OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/21-02/03 
URBROJ: 2188/02-03-21-4 
 
Rokovci, 06. travnja 2021. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
s 40. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane  06. travnja 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 
Komunalno društvo Rokovci – Andrijaševci d.o.o., direktor, Martin Majer bacc.oec. 
Savjet mladih Općine Andrijaševci, Erika Vincetić, predsjednica 
 
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 39. Sjednice Općinskog vijeća održane dana 24. ožujka 2021. godine 
2. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2020. godinu 
3. Razmatranje III: izmjena i dopuna Plana nabave općine Andrijaševci za 2021. godinu 
4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe 

Vinkovci 
5. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti 
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Andrijaševci 
7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 
8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini 
9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini 
10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu 
11. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba za gospodarske, tehničke, socijalne i 

ostale društvene djelatnosti u 2021. godini 
12. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, 

prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 
pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Andrijaševci u 2021. 
godini 

13. Razmatranje Odluke o usvajanju Godišnjeg Financijskog izvještaja Komunalnog društva 
Rokovci – Andrijaševci d.o.o. za 2020. godinu 

14. Razmatranje Zaključka o usvajanju izvješća o radu Komunalnog društva Rokovci – 
Andrijaševci d.o.o. za 2020. godinu 



15. Odluka o dopuni Odluke o isplati naknade za rad na sjednicama Općinskog vijeća 
predsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Andrijaševci 

16. Razno 
 
Načelnik Damir Dekanić predlaže nadopunu dnevnog reda te se pod redni broj 15. dodaje  Odluku o 
dopuni Odluke o isplati naknade za rad na sjednicama Općinskog vijeća predsjedniku i članovima 
Općinskog vijeća Općine Andrijaševci 
 
Drugih prijedloga nije bilo te je Predsjednik vijeća predloženi nadopunjeni  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 39. sjednice 
Općinskog vijeća održane dana 24. ožujka 2021. godine. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća  zapisnik s 39. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik s 39. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

Točka 2. 
Predsjednik vijeća pročitao je 2. točku dnevnog reda: Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Općine Andrijaševci za 2020. godinu i otvorio raspravu. 
Načelnik Damir Dekanića naglašava da stoji na raspolaganju za sva pitanja. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Općine Andrijaševci za 2020. godinu na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

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

Točka 3. 
Predsjednik vijeća je pročitao 3. točku dnevnog reda: Razmatranje III: izmjena i dopuna Plana nabave 
općine Andrijaševci za 2021. godinu i otvorio raspravu: 
Pročelnica Martina Markota pojašnjava kako se izmjene odnose na rebalans proračuna. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje III. izmjena i dopuna Plana nabave općine 
Andrijaševci za 2021. godinu na usvajanje. 
 

- Glasovanje ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje III. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2021. godinu. 

 
Točka 4. 

Predsjednik vijeća je pročitao 4. točku dnevnog reda:  Prijedlog Odluke o davanju prethodne 
suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci i otvorio raspravu: 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut 
Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci dao na usvajanje. 
 



- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut 
Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci kao u prijedlogu. 
 

Točka 5. 
Predsjednik vijeća je pročitao 5. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti i 
otvorio raspravu: 
 
Predsjednik vijeća pojašnjava da se radi o aglomeraciji. 
Načelnik: ima područja gdje aglomeracija nije obuhvaćena, želimo uvrstiti sve ulice no za sada će 
pokrivenost biti devedeset posto. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti kao u prijedlogu. 
 

Točka 6. 
Predsjednik vijeća pročitao je 6. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Andrijaševci i otvorio 
raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu 
i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

Točka 7. 
Predsjednik vijeća pročitao je 7. točku dnevnog reda:  Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa 
građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja 
komunalne infrastrukture za 2021. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne 
infrastrukture za 2021. godinu kao u prijedlogu. 

 
Točka 8. 

Predsjednik vijeća pročitao je 8. točku dnevnog reda: Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godinii otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2021. godinidao na usvajanje. 
 
Glasovanje: ZA 12 glasova 

 
Slijedom glasovanja, usvojen Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2021. godinikao u prijedlogu. 

 
 



Točka 9. 
Predsjednik vijeća pročitao je 9. točku dnevnog reda:  Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa 
utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini i otvorio raspravu: 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa u 2021. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa u 2021. godin kao u prijedlogu 
 

točka 10. 
Predsjednik vijeća pročitao je 10. točku dnevnog reda: Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih 
potreba u kulturi za 2021. godinu i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 
kulturi za 2021. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi 
za 2021. godinu kao u prijedlogu    
 

točka 11. 
Predsjednik vijeća pročitao je 11. točku dnevnog reda: Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih 
potreba za gospodarske, tehničke, socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2021. godini i otvorio 
raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba za 
gospodarske, tehničke, socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2021. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba za 
gospodarske, tehničke, socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2021. godini. 
 

točka 12. 
Predsjednik vijeća pročitao je 12. točku dnevnog reda: Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška 
sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i 
davanja na korištenje izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine 
Andrijaševci u 2021. godini otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava 
ostvarenih 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 I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava 
ostvarenih 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 13. 
Predsjednik vijeća pročitao je 13. točku dnevnog reda: Razmatranje Odluke o usvajanju Godišnjeg 
Financijskog izvještaja Komunalnog društva Rokovci – Andrijaševci d.o.o. za 2020. godinu i otvorio 
raspravu: 
Direktor Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. Martin Majer pozdravlja sve nazočne ih 
upoznaje sa Financijskim izvještajem društva te naglašava kako je društvo u plusu. Direktor zahvaljuje 
svima na 4 godine uspješne suradnje te stoji na raspolaganju za sva pitanja. 
Načelnik: u velikom smo plusu jer imamo uspješno Komunalno društvo, prilikom dosta radova koji se 
rade u Općini Andrijaševci ne moramo tražiti ponude vanjskih izvođača jer većinu toga radi 
komunalno i samim time smo već u plusu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Odluke o usvajanju Godišnjeg 
Financijskog izvještaja Komunalnog društva Rokovci – Andrijaševci d.o.o. za 2020. godinu dao na 
usvajanje  
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje Odluke o usvajanju Godišnjeg Financijskog 
izvještaja Komunalnog društva Rokovci – Andrijaševci d.o.o. za 2020. godinu. 
 

točka 14. 
Predsjednik vijeća pročitao je 14. točku dnevnog reda: Razmatranje Zaključka o usvajanju izvješća o 
radu Komunalnog društva Rokovci – Andrijaševci d.o.o. za 2020. godinu i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Zaključka o usvajanju izvješća o radu 
Komunalnog društva Rokovci – Andrijaševci d.o.o. za 2020. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje Zaključka o usvajanju izvješća o radu 
Komunalnog društva Rokovci – Andrijaševci d.o.o. za 2020. godinu. 
 
 

točka 15. 
Predsjednik vijeća pročitao je 15. točku dnevnog reda: Odluka o dopuni Odluke o isplati naknade za 
rad na sjednicama Općinskog vijeća predsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Andrijaševcii 
otvorio raspravu: 
 
Pročelnica pojašnjava da naknada za rad predsjednika i članova Općinskog vijeća na sjednicama 
općinskog vijeća ne smije godišnje iznositi više od: 
- 9.000,00 kuna neto za  predsjednika Općinskog vijeća 
- 7.800,00 kuna neto za  potpredsjednike Općinskog vijeća. 
- 6.000,00 kuna neto za člana Općinskog vijeća 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Odluka o dopuni Odluke o isplati naknade za rad na 
sjednicama Općinskog vijeća predsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Andrijaševcina 
usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 12 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o dopuni Odluke o isplati naknade za rad na 
sjednicama Općinskog vijeća predsjedniku i članovima Općinskog vijeća Općine Andrijaševci. 
 
 

 



točka 16. 
Predsjednik vijeća pročitao je 16. točku dnevnog reda: Razno i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: imamo novog koncesionara za odvoz komunalnog otpada, s tim se i mijenja raspored 
odvoza s kojim će svi vrlo brzo biti upoznati. 
Što se tiče projekta na Rokovačkim zidinama privremeno su zaustavljen radovi jer izvođači smatraju 
da konstrukcija ne može podnijeti radove. 
Načelnik smatra da će svi zacrtani projekti biti ostvareni jer ima puno povjerenje u svog suradnika 
Antu Rajkovića za kojeg smatra da će dobro opravdati svoj rad. 
Načelnik zahvaljuje svim vijećnicima na korektnom radu svih ovih godina, pročelnici Martini Markoti 
ispred Jedinstvenog upravnog odjela, direktoru Komunalnog društva Martinu Majeru i predsjedniku 
Vijeća Zlatku Kobaševiću. 
Daljnje rasprave nije bilo te je predsjednik vijeća zaključio sjednicu u 20:55 sati. 
 
 
       Zapisnik vodila                                                             Predsjednik Općinskog vijeća    
       
       Sanja Uremović                                      Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                               


