
EPUBLIKA H
VARSKO-SR

OPĆINA AND
    Općinsko

: 021-05/15-
OJ: 2188/02-0
i, 23. lipnja 2

zvanredne) s
Andrijaševci,

 su vijećnic
 Marko Br

11) 
i su: Tomisla

ki načelnik i z
eni upravni o

dnik Općinsk
io  je nazočn

Razmatranje
godine 

Prijedlog II. 

Razmatranje
Razno. 

prijedloga nij

m glasovanje

vijeća je pro
Općinskog v

e nije bilo te

m glasovanja

HRVATSK
RIJEMSKA

DRIJAŠEVC
o vijeće 

-02/05 
03-15-2 
2015. godine

sjednice Opć
, Rokovci, V

ci: Zlatko K
rkić, Stjepan

av Škegro i L
zamjenik:  D
odjel: Blanka

kog vijeća Z
ne, utvrdio kv

e  Zapisnika

izmjena i do

e II. izmjena 

je bilo, te je 

e jednoglasn

očitao 1. toč
vijeća. 

e je Pred. vije

a, Zapisnik 

KA 
A ŽUPANIJ

CI 

 

Z 

inskog vijeć
Vinkovačka 6

Kobašević,  L
n Dekanić, M

Leo Jurić (2)
Damir Dekani
a Vincetić, b

Zlatko Koba
vorum (nazoč

D N 

a sa 15. sjed

opuna Prorač

i dopuna Pla

Pred. vijeća 

- Gla

no je usvojen

čku dnev. re

eća Zapisnik 
- Gla

sa 15. sjedn

JA 

 A P I S N I

a Općine An
6, s početkom

Ljiljana Ven
Mario Keser

) 
ić, dipl. ing.š

bacc. admin. 

ašević, bacc.
čno 11 vijećn

E V N I    R

 

dnice Općin

čuna Općine 

ana nabave O

predloženi D

asovanje: ZA

n predložen

toč.1. 
eda i otvorio

sa 15. Sjedn
asovanje. ZA

nice Općinsk

 K 

ndrijaševci o
m u 20:00 sat

ndl, Josip V
, Nikola Ba

šum. i Ante R
publ. 

.oec. (u dalj
nika) i predl

R E D 

nskog vijeća

Andrijaševc

Općine Andri

Dnevni red d

A 11 glasova

i Dnevni red

o raspravu g

nice Općinsk
A 11 glasova

kog vijeća je

držane  23. l
i. 

Vincetić, Ma
tarilo, Tomi

Rajković 

jnjem tekstu
ožio slijedeć

a održane da

i za 2015. go

ijaševci za 20

ao na usvaja

d 

glede Zapisn

kog vijeća dao

dnoglasno j

lipnja  2015. 

arko Božić, 
islav Zetako

u Predsjedni
ći: 

ana 28.svibn

odinu 

015. godinu 

anje 

nika s pretho

ao na usvajan

e usvojen. 

godine u 

Miroslav 
vić, Ivan 

k vijeća) 

nja 2015. 

odne (15) 

nje 



toč. 2. 
 

-Pred. vijeća je pročitao 2. toč. dnev. reda: „Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2015. godinu“ i dao riječ načelniku. 
 
- Načelnik: Upoznaje vijećnike s Odlukom o odobrenju sufinnanciranja projekta „I. faza izgradnje 
biciklističke staze“, koji je odobren od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske 
unije, što je jedan od glavnih razloga zašto se pristupilo izmjenama i dopunama Proračuna.  
Napominje kako smo jedna od malobrojnih općina u županiji kojoj je odobren jedan od većih iznosa 
sufinanciranja za projekte koji su se prijavili na javni poziv Ministarstva. 
 
Objašnjava stavke koje se mijenjaju: 
-pozicija R 013-seminari, savjetovanja i simpoziji, iznos od 2.000,00 kn dodaje se na stavku kako bi se 
osiguralo dovoljno sredstava za seminare koje pohađaju isključivo djelatnici općine koji se dodatno 
usavršavanju za postupak javne nabave i izrade projekata. 
- pozicija R 080-Izmjene i dopune prostornog plana- stavka se uvećava za iznos od 15.000,00 kn, 
- pozicija za Tekuće donacije ostalim udrugama građana se razdvaja i nastaje nova pozicija-tekuće 
donacije udrugama u naravi.  
Iznos navedene stavke od 80.000,00 kn ne mijenja se, nego se za tekuće donacije ostalim udrugama 
građana u novcu osigurava 50.000,00 kn, a za tekuće donacije ostalim udrugama građana u naravi 
osigurava preostalih 30.000,00 kn. 
-pozicija R 126-Izgradnja vatrogasnog doma- sredstva u iznosu od 250.000,00 kn umanjuju se s 
navedene pozicije iz razloga što navedeni projekt nećemo realizirati u tekućoj godini, projekt nije 
odobren za sufinanciranje od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU. 
- uvećava se iznos sredstva na poziciji-Izgradnja bic. staze Rokovci-Vinkovci, za koju namjenu je 
predviđen iznos od 1.600.000,00 kn. 
-za projekt „Rekonstrukcija objekta Stara škola“ sredstva su podignuta u iznosu od 50.000,00 kn iz 
razloga uređenja dvorišta kod spomenutog objekta. 
- stavka za nabavu kanti za komunalni otpad smanjena je završetkom postupka javne nabave s 
335.000,00 kn na 193.000,00 kn. 
- Kako dva projekta na koja se općina kandidirala za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost nisu odobrena, („Povećanje energetske učinkovitosti na zgradi Općine-
pozicija R147 i Kapitalna pomoć Komunalnom društvu za komunalno vozilo-pozicija R148), 
mijenjaju se iznosi na spomenutim stavkama. 
Načelnik napominje kako je najveći razlog izmjena proračuna potreba za izvođenjem postupka javne 
nabave koji bi trebalo provesti za projekt „I. faza izgradnje biciklističke staze“.  
Načelnik informira vijećnike kako će se pristupiti „I. fazi izgradnje biciklističke staze“, a to obuhvaća 
izvođenje radova do postavljanja asfaltnog sloja, koji radovi se planiraju za II. fazu spomenutog 
projekta, kada se osiguraju potrebna sredstva. 
Načelnik najavljuje dolazak predstavnika Ministarstva, gospodina Nevena Stjepovića na manifestaciju 
„Bosutski dani“, dani naselja Rokovci i Andrijaševci, koji je zadužen za projekt, a s kojim smo 
prethodno surađivali na projektu „Rekonstrukcija objekta Stara škola“. 
  
Predsjednik vijeća otvara raspravu. 
 
Vijećnik Mario Keser: „Kada bi se krenulo u izgradnju biciklističke staze?“ 
Načelnik: odgovara kako bi se u idealnim uvjetima moglo krenuti u izgradnju krajem 8., odnosno 
početkom 9. mjeseca tekuće godine. 
Vijećnik Marko Božić: „Koliko je široka staza ?“ 
Načelnik odgovara da će staza biti široka 2,00 m, a dugačka 3,00 m. 
Vijećnik Mario Keser pita da li bi se staza trebala spojiti s Vinkovcima. 
Načelnik odgovara da grad Vinkovci ima svoj projekt –biciklistička ruta „Srijem“ na koji će se u 
budućnosti spojiti biciklistička staza Rokovci-Vinkovci, a kako će se prije izvođenja spomenutog 
osigurati spajanje na postojeću biciklističku stazu grada Vinkovaca, kako bi se omogućilo 
prometovanje od općine Andrijaševci do grada Vinkovaca. 



Vijećnik Mario Batarilo: pita za razliku sredstava od 25.000,00 kn koja se pojavila na stavci-Projektna 
dokumentacija za vatrogasni dom, pozicija R125- povećanje iznosa sredstava s 15.000,00 kn na 
40.000,00 kn. 
Načelnik pojašnjava kako pri izradi projektne dokumentacije za projekt „Vatrogasni dom“ s 
projektantom Bikićem nije ugovorena izrada Izvedbenog projekta (izrađen je Glavni i Idejni projekt), 
a koji je potreban da bi se kompletirala dokumentacija za izgradnju spomenutog objekta, pa su 
uvećana sredstva predviđena ovom stavkom namijenjena za navedeno. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2015. godinu dao na usvajanje.  
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci 
za 2015. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.3. 

-Pred. vijeća pročitao je 3. toč. dnev. reda: „Razmatranje II. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2015. godinu“ i otvorio raspravu. 
-Načelnik: sukladno II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Andrijaševci za 2015. godinu, 
predložena je i ova II. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2015. godinu. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća razmatranje II. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2015. godinu dao na usvajanje. 

 
- Glasovanje: ZA 11 glasova 

 
Slijedom glasovanja, usvojena je Zaključak o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Plana 
nabave Općine Andrijaševci za 2015. godinu. 
 

toč.4. 

-Pred. vijeća je pročitao 4. toč. dnev. „Razno“ i otvorio raspravu. 

Načelnik je u nastavku podsjetio nazočne da nam uskoro predstoje Dani Rokovaca i Andrijaševaca 
„Bosutski dani“, i da nam u goste dolaze predstavnici grada Vracov iz Češke Republike-njihovo 
kulturno-umjetničko društvo te  zbor ,7 vijećnika i gradonačelnik, koji će u sklopu posjeta obići grad 
Vukovar i Ilok, te je pozvao sve vijećnike na druženje s gostima u sklopu manifestacije „Bosutski 
dani“. 

Vijećnik Mario Keser pita za projekt „Frankopan“, odnosno izgradnju zgrade namjenjene sportskim 
klubovima na području općine-kada će se krenuti s izgradnjom iste? 

Načelnik: općina ne može samostalno ići u izgradnju projekta zbog nedostatnih sredstava i da će se s 
izgradnjom krenuti čim se odobri sufinanciranje od strane fondova ili Ministarstva. 

Vijećnik Nikola Batarilo: Interesira se za natječaj za poljoprivredno zemljište. 

Načelnik: PZ Andrijaševci nije objavio stečaj, obavijestili su općinu kako će obrađivati određene 
parcele zemljišta. Općina je kontaktirala Agenciju za plaćanje u poljoprivredi  i pokrenut je postupak 
raskida ugovora o zakupu polj. zemljišta, međutim Agencija je poslala nepotpun zahtjev prema 
Općinskom sudu u Vinkovcima, zemljišno-knjižnom odjelu, koji je odbacio zahtjev Agencije te se iz 
navedenog razloga postupak mora ponoviti. 

Načelnik je napomenuo da će se nakon otkaznog roka za zakup poslovnog prostora s PZ Andrijaševci, 
koji ističe u 9. mjesecu tekuće godine raspisati novi natjećaj za najam/zakup spomenutog prostora. 

Vijećnik Ivan Mujan: pita što je sa zadrugom „Šparogaši“? 



Načelnik: napominje kako inicijativa i projekt treba krenuti od same zadruge, a općina će učiniti ono 
što je u granicama njenih ovlasti, npr. osigurati infrastrukturu, zemljište. 

Vijećnik Bićanić Miroslav: Pita što sa zemljom koja je neobrađena, a u privatnom je vlasništvu, 
referirajući se na parcele koje je obrađivao PZ Andrijaševci za fizičke osobe. 

Vijećnik Marko Brkić: Napominje kako polj. zemljište ne smije biti „neobrađeno“, te da onaj tko ga ne 
obrađuje sukladno posebnom zakonu može odgovarati. 

Načelnik: Privatni posjedi nisu u nadležnosti općine, napominje da je što prije potrebno riješiti 
situaciju oko PZ Andrijaševci. 

Na kraju je načelnik upoznao vijećnike da nema pomaka glede naselja „Blace“ iako su sve potrebne 
radnje vezane za spomenuto poduzete. 

Vijećnik Mario Keser: pita tko je predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske 
unije koji će doći u posjet povodom „Bosutskih dana“ 

Načelnik: godpodin Neven Stjepović. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća zaključio večerašnju sjednicu. 
 
Završeno u 20.47 sati 
 
             Zapisnik vodila                                                                Predsjednik Općinskog vijeća                    
Blanka Vincetić, bacc. admin. publ.         Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                       
 


