
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
             OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
          Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/21-02/05 
URBROJ: 2188/02-03-21-3 
Rokovci, 13. srpnja 2021.  
 

Z A P I S N I K 
 
s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane  13. srpnja 2021. godine u Vijećnici 
Općine Andrijaševci, Vinkovačka 6, Rokovci, s početkom u 20:00 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Darko Duktaj, Marko Luketić, Adela Dekanić, Ljiljana Vendl, Tomislav Brkić, 
Ivan Mujan, Zlatko Kobašević, Višnjica Sorčik, Patricia Pavlik, Ivan Rajković, Julijan Marojević 
 
Odsutni: Matea Šebalj, Anica Pejak 
 
Općinski načelnik: Ante Rajković 
 
Jedinstveni upravni odjel: Pročelnica Martina Markota, dipl.iur., Sanja Uremović 
 
Ravnateljica dječjeg vrtića Bambi Rokovci – Andrijaševci: Svjetlana Draženović, mag.paed. 
 
Savjet mladih Općine Andrijaševci, Erika Vincetić, predsjednica 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Darko Duktaj, mag.ing.el. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća) 
pozdravio  je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 11 vijećnika) i predložio sljedeći 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Razmatranje Zapisnika s 1. Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća održane dana 7.lipnja 
2021.godine 

2. Izbor članova Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
3. Izvješće Mandatnog odbora o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja 

dužnosti zamjenika vijećnika u Općinskom vijeću Općine Andrijaševci i prijedlog Zaključka o 
početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u 
Općinskom vijeću Općine Andrijaševci 

4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava  proračuna Općine Andrijaševci namijenjenih 
godišnjem financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021. godini nakon 
lokalnih izbora održanih 16. svibnja 2021. godine 

5. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja KB NN i MR NN 
rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV „Rokovci 6“ Rokovci 

6. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja MR NN rasplet iz 
PTTS 10(20)/0,4 kV „Andrijaševci 1“ Andrijaševci 

7. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja KB NN i MR NN 
rasplet iz KTS 10(20)/0,4 „Andrijaševci 5“ Andrijaševci 

8. Razmatranje IV. i V. izmjena i dopuna Plana nabave općine Andrijaševci za 2021. godinu 



9. Razmatranje Izvješća o radu Dječjeg vrtića Bambi Rokovci – Andrijaševci i Izvješća o 
izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1.2020.godine do 31.12.2020.godine 

10. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine 
Andrijaševci 

11. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 
12. Razno 

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

- Glasovanje: ZA 11 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 1. 
konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća održane dana 13.srpnja 2021. godine. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća  zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća dao 
na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je 
usvojen. 
 

Točka 2. 
Predsjednik vijeća pročitao je 2. točku dnevnog reda: Izbor članova Odbora za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost i otvorio raspravu. 
 
Predloženi članovi za:    1. Predsjednika: Zlatko Kobašević 
    2. Člana: Tomislav Brkić 
    3. Člana: Martina Markota 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Izbor članova Odbora za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost dao na usvajanje. 
 

Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Izbor članova Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
jednoglasno je usvojeno. 
 

Točka 3. 
Predsjednik vijeća je pročitao 3. točku dnevnog reda: Izvješće Mandatnog odbora o početku mirovanja 
mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Općinskom vijeću Općine 
Andrijaševci i prijedlog Zaključka o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja 
dužnosti zamjenika vijećnika u Općinskom vijeću Općine Andrijaševci i otvorio raspravu: 
 
Vijećnica Ljiljana Vendl čita izvješće, pročelnica Martina Markota obrazlaže Zaključak, te se nakon 
toga održava prisega vijećnika Julijana Marojevića. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Izvješće Mandatnog odbora o početku mirovanja mandata 
vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Općinskom vijeću Općine Andrijaševci i 



prijedlog Zaključka o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika 
vijećnika u Općinskom vijeću Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće Mandatnog odbora o početku mirovanja mandata 
vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Općinskom vijeću Općine 
Andrijaševci i prijedlog Zaključka o početku mirovanja mandata vijećnika i početku obnašanja 
dužnosti zamjenika vijećnika u Općinskom vijeću Općine Andrijaševci. 

 
Točka 4. 

Predsjednik vijeća je pročitao 4. točku dnevnog reda:  Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava  
proračuna Općine Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i nezavisnih 
vijećnika u 2021. godini nakon lokalnih izbora održanih 16. svibnja 2021. godine i otvorio raspravu: 
 
Predsjednik vijeća čita i pojašnjava vijećnicima Odluku. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava  proračuna 
Općine Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 
2021. godini nakon lokalnih izbora održanih 16. svibnja 2021. godine  dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava  proračuna Općine 
Andrijaševci namijenjenih godišnjem financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 
2021. godini nakon lokalnih izbora održanih 16. svibnja 2021. godine kao u prijedlogu. 
 

Točka 5. 
Predsjednik vijeća je pročitao 5. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti 
postavljanja i održavanja KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV „Rokovci 6“ Rokovci 
obrazložio istu i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i 
održavanja KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV „Rokovci 6“ Rokovci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i 
održavanja KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4kV „Rokovci 6“ Rokovci kao u 
prijedlogu. 
 

Točka 6. 
Predsjednik vijeća pročitao je 6. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti 
postavljanja i održavanja MR NN rasplet iz PTTS 10(20)/0,4 kV „Andrijaševci 1“ Andrijaševci, 
obrazložio istu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća 6. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti 
postavljanja i održavanja MR NN rasplet iz PTTS 10(20)/0,4 kV „Andrijaševci 1“ Andrijaševci dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je 6. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja 
i održavanja MR NN rasplet iz PTTS 10(20)/0,4 kV „Andrijaševci 1“ Andrijaševci kao u 
prijedlogu. 
 



 
 

Točka 7. 
Predsjednik vijeća pročitao je 7. točku dnevnog reda:Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti 
postavljanja i održavanja KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4 „Andrijaševci 5“ Andrijaševci, 
obrazložio istu i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i 
održavanja KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4 „Andrijaševci 5“ Andrijaševci dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i 
održavanja KB NN i MR NN rasplet iz KTS 10(20)/0,4 „Andrijaševci 5“ Andrijaševci kao u 
prijedlogu. 

 
Točka 8. 

Predsjednik vijeća pročitao je 8. točku dnevnog reda: Razmatranje IV. i V. izmjena i dopuna Plana 
nabave općine Andrijaševci za 2021. godinu, obrazložio istu i otvorio raspravu: 
 
Pročelnica pojašnjava izmjene i dopune Plana nabave općine Andrijaševci za 2021.godinu te navodi 
kako je u IV. izmjenama pod rednim brojem 81- dodan novi evidencijski broj, te da je u V. izmjenama 
pod rednim brojem 65- tehnička izmjena evidencijskog broja, pod rednim brojem 77-novi predmet 
nabave male vrijednosti „Obnova  i opremanje vanjskih sportskih igrališta“ i pod rednim brojem 82-
nova stavka „Nabava minibagera“ 
 
Glasovanje: ZA 11 glasova 

 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje IV. i V. izmjena i dopuna Plana nabave općine 
Andrijaševci za 2021. godinu u prijedlogu. 

 
 

Točka 9. 
Predsjednik vijeća pročitao je 9. točku dnevnog reda:  Razmatranje Izvješća o radu Dječjeg vrtića 
Bambi Rokovci – Andrijaševci i Izvješća o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1.2020. 
godine do 31.12.2020. godine i otvorio raspravu: 
 
Ravnateljica dječjeg vrtića Svjetlana Dražanović upoznaje vijećnike sa Izvješćem o radu i Izvješćem o 
izvršenju financijskog plana DV Bambi Rokovci – Andrijaševci. 
Predsjednik vijeća Darko Duktaj ujedno kao i Predsjednik upravnog vijeća DV Bambi Rokovci – 
Andrijaševci pojašnjava da u vrtiću dolazi do povećanja broja djece te kako su samim time djelatnici 
na neki način opterećeni, te im se ovim putem zahvaljuje na predanom radu, a isto tako zahvaljuje i 
općini na punoj podršci u svim segmentima rada vrtića, te daje riječ načelniku Anti Rajkoviću. 
Načelnik govori da je vrlo zadovoljan glede rada DV, te kako ga posebno veseli broj upisane djece.  
Upoznaje vijećnike da je općina u fazi projektiranja proširenja kapaciteta DV za još dvije skupine za 
jaslice i predškolu tako da bi imali zaokruženu cjelinu u potpunosti, te obuhvaćene sve kategorije koje 
mogu ići u vrtić. Smatra da je to put kojim trebamo nastaviti te trebamo stvarati preduvjete za što bolji 
standard djece u našoj Općini. 
Ravnateljica se nadovezuje te upoznaje vijećnike kako očekuje realizaciju projekta, koji je predan 
2020. godine u mjesecu rujnu. Radi se o  projektu koje  je vrijedan nešto više od dva milijuna kuna, a 
to je rad druge smjene vrtića do 20:30 sati, što smo analizom i projekcijom uvidjeli da je jako potrebno 
radi roditelja koji rade drugu smjenu. Ukazala se velika potreba i računamo od 1. listopada 2021. 
godine da bi krenuli sa takvim načinom rada. 
 



 
- Glasovanje: ZA 11 glasova 

 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje Izvješća o radu Dječjeg vrtića Bambi Rokovci – 
Andrijaševci i Izvješća o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1.2020. godine do 
31.12.2020. godine kao u prijedlogu 
 

točka 10. 
Predsjednik vijeća pročitao je 10. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika 
od velikih nesreća za područje općine Andrijaševci, obrazložio istu i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih 
nesreća za područje općine Andrijaševcidao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Andrijaševci u prijedlogu    
 

točka 11. 
Predsjednik vijeća pročitao je 11. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za 
procjenu šteta od prirodnih nepogoda, obrazložio istu i otvorio raspravu: 
 
Predsjednik vijeća čita prijedlog Odluke vijećnicima. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za 
procjenu šteta od prirodnih nepogoda dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta 
od prirodnih nepogoda kao u prijedlogu. 
 

točka 12. 
Predsjednik vijeća pročitao je 12. točku dnevnog reda: Razno i otvorio raspravu: 
Načelnik ima riječ te upoznaje sve nazočne o aktualnostima i daljnjim planovima u Općini 
Andrijaševci. Želi naglasiti ono što je trenutno najsvježije, a to je ITU mehanizam grada Vinkovaca, 
koji je odobren nakon dugo vremena, prošao je određenu proceduru Ministarstva regionalnoga razvoja 
i fondova Europske unije. Možemo biti vrlo zadovoljni što su izabrani Vinkovci jer to je jedna 
ogromna financijska omotnica gledano za realizaciju projekata svih onih koji se ne mogu financirati iz 
Europskih fondova i Nacionalnih ministarstava.  Za sve projekte koje imamo u dobroj fazi 
pripremljenosti bit će ciljani pozivni natječaj za takve projekte, a to nam daje sigurnost u realizaciji. 
Ono što nam predstoji je dogovor oko raspodjele financijskih sredstava  unutar ITU-a grada 
Vinkovaca. ITU područje grada Vinkovaca je definirano, čine ga Općine bivše Općine Vinkovci a time 
imamo dobru početnu poziciju za isfinancirati sve one projekte koje smo pripremali u ovom periodu i 
koje ćemo u budućnosti pripremiti. 
Nadalje, načelnik se nadovezuje na već spomenutu temu a to je faza prijave dva projekta; 
Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje samog objekta DV Bambi Rokovci - Andrijaševci što je jedna 
od naših najvećih investicija, te drugi projekt Dom kulture koji se nalazi na mjestu bivšeg vatrogasnog 
doma. 
Bitno je spomenuti kao što se i pročelnica dotaknula u izmjenama i dopunama Javne nabave, a to je 
nabava mini bagera, sutra je javno otvaranje ponuda za nabavku,  a po jamstvima vidimo da će biti 
prijavitelja. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne 
imovine, a time ćemo uspjeti u kupovini radnog stroja koji nam je potreban za aktivnosti na području 
naše Općine, prvenstveno našem Komunalnom društvu koje je do sada za takve vrste radova 
angažiralo vanjskog suradnika.  



Javna nabava je raspisana i za opremanje i uređenje sportskih terena kao što je i  najavljeno, radi se o 
košarkaškom, malonogometnom i atletskom terenu u sklopu školskog igrališta koje je povjereno školi 
na upravljanje. Projekt je financiran od strane Ministarstva turizma  i sporta Republike Hrvatske, u 
fazi smo nabave, ona će pokazati vrijednost projekta te nakon toga pristupamo izvođenju radova. 
Dalje, projekt za koji su nam odobrena financijska sredstva  su Izgradnja adrenalinskog parka u park 
šumi uz Bosut od osnovne škole do Sportskog centra Frankopan, čekamo dovršetak projektne 
dokumentacije te nakon toga idemo u fazu javne nabave i očekuje se do jeseni realizacija i tog 
projekta. 
Još jedan projekt koji je u fazi provedbe, a financiran od strane Ministarstva kulture je „Čitanje po 
Bosutu“ aktivnosti na tom projektu su počele, kolegica vijećnica Višnjica Sorčik je jedna od osoba 
koje su uključene u taj projekt, veseli nas interes djece i starije populacije, tako je bilo i zamišljeno 
projektom. Nadamo se da će se projekt u budućnosti samo nadograđivati i da ćemo biti prepoznatljivi 
po takvim projektima na području naše Općine. Bitno je usmjeravati djecu na čitanje.  
Oni projekti koji su još u fazi provedbe su projekt Aglomeracije koji se već polako bliži kraju, danas 
se održao sastanak s izvođačima radova s kojima smo pregledali gradilište. Popisani su uočeni 
nedostaci u radovima na samom gradilištu za koje tražimo otklanjanje nedostataka dok je još faza 
radova u tijeku, pregledali smo i ceste koje su prve u fazi sanacije, vrlo brzo se očekuje puštanje u 
probni rad crpnih stanica i samog sustava na pročistač „Jošine“ u Vinkovcima.  
Načelnik govori svim vijećnicima da prošire informaciju mještanima koja je već objavljena na 
internetskim stranicama Općine Andrijaševci i Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, da oni koji to 
već nisu, podnesu zahtjev za priključenje na mrežu kako bi u što kraćem roku stekli uvjete o broju 
priključaka, da se sustav može pustiti u funkciju. 
Načelnik još podsjeća da je sutra potpisivanje ugovora u Središnjem državnom uredu za demografiju i 
mlade gdje su nam odobrena sredstva za sufinanciranje odnosno financiranje aktivnosti  poboljšanja 
materijalnih uvjeta u dječjem vrtiću, to je jedan od projekata gdje se vidi da Vlada Republike Hrvatske  
kroz svoje urede prati demografsku sliku na području općina i gradova i konstantno financira 
aktivnosti u predškolskom odgoju. Kao što je već nekima poznato, u prošlom periodu Općina 
Andrijaševci je dobila sredstva od tada Ministarstva demografije za istu mjeru, to su namjenska 
sredstva i u tom periodu Općina Andrijaševci je sufinancirala boravak djece u dječjem vrtiću, što je 
plan i ove godine. 
Na službenim stranicama Općine Andrijaševci objavljena je nabava bilježnica za sve polaznike 
osnovne škole, i ove godine svi učenici od prvog do osmog razreda dobit će sav radni materijal koji im 
je potreban te radne bilježnice i bilježnice koji će ih dočekati prvi dan nove školske godine na 
njihovim stolovima. 
Uspješna aktivnost koja je iza nas su Bosutski dani, na čemu načelnik zahvaljuje svima koji su 
sudjelovali i bili uključeni.  
Vijećnica Višnjica Sorčik želi istaknuti da su na području obrazovanja i kulture doista vidljivi pomaci. 
Izuzetno je zadovoljna pripremama za maturu, svi učenici koji su pohađali pripreme uspješno su je i 
položili. 
Što se tiče projekta „Čitanje po Bosutu“ zahvaljuje Udruzi „Žena“, te govori kako je projekt veliki 
potencijal te se nada da će u budućnosti uključiti u projekt i FEDOŠ. 
U jesen ove godine trebali bi krenuti u finalizaciju naše dugo očekivane monografije, te se zahvaljuje 
svima na uspješnoj finalizaciji projekta. 
Načelnik je u svim poljima izuzetno zadovoljan pripremama za maturu, što se tiče profesora, učenika i 
roditelja.   
Vijećnik Zlatko Kobašević obavještava vijećnike o aktualnostima u LAG-u. LAG je dobio sredstva za 
prijelazno razdoblje 2021/2023 u iznosu u 4.000.000,00 kuna, na koordinaciji sa načelnicima je 
usuglašeno da ta sredstva raspodijelimo u nekom omjeru pola-pola, a za koja će biti raspisane mjere 6. 
i 7.  
Načelnik spominje projekt koji je u fazi čekanja od strane agencija,a koji je od strane LAG-a odobren, 
stigla je Odluka o financiranju a to je projekt I. faza zamjene staza na mjesnom groblju u Rokovcima. 
Bitno je napomenuti  da je kroz LAG na području Općine Andrijaševci u fazi provedbe projekt „Budi 
aktivna II.“ gdje ima zaposleno 11 žena kroz projekt LAG-a i 20 zaposlenih žena kroz projekt općine i 
voditeljica projekta. 



LAG daje svoj doprinos u razvoju naše lokalne zajednice, načelnik vjeruje da će u nadolazećem 
razdoblju financijska omotnica biti još veća jer općina je spremna. 
Vijećnica Ljiljana Vendl upoznaje sve kako je i ZŠU išao na natječaj preko LAG-a, te se nada 
uspješnoj realizaciji. 
Predsjednik vijeća je izuzetno  zadovoljan provedbom „Bosutskih dana“, pohvaljuje sva događanja i 
sudionike, želi istaknuti posebno Mateja Posavčića koji je ostavio na njega izuzetno veliki dojam te 
predlaže da mu se dodijeli nagrada ispred ZŠU ili Općine Andrijaševci. 
Načelnik prihvaća sugestije te smatra da svake godine treba osvježavati aktivnosti na Bosutskim 
danima. 
 
Zaključeno u 21:14 sati 
 
 
 
       Zapisnik vodila                                                             Predsjednik Općinskog vijeća    
       
       Sanja Uremović                                  Darko Duktaj, mag.ing.el.                                                      


