
 
 
 
 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
      Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/16-02/05 
URBROJ: 2188/02-03-16-2 
Rokovci, 23. kolovoza 2016. godine 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 
Sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 23. kolovoza 2016. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 20.oo sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Marko Brkić, Ljiljana Vendl, Josip Vincetić, Marko Božić, 
Tomislav Zetaković, Nikola Batarilo, Ivan Mujan(8)  i Tomislav Škegro koji je pristupio kod 2. točke 
dnevnog reda (9) 
Odsutni su: Mario Keser, Leo Jurić, Stjepan Dekanić, Miroslav Bićanić (4) 
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić dipl.ing.šum. i Ante Rajković 
Pročelnica: Martina Markota, dipl.iur. 
Jedinstveni upravni odjel: Zlatko Blažinkov 
Predsjednica savjeta mladih: Matea Šebalj 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća) 
pozdravio  je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 8 vijećnika + 1 od 2. točke dnevnog reda) i predložio 
slijedeći:  
 
 

D N E V N I   R E D 
 
 

1. Razmatranje Zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća održane dana 25. srpnja 2016. 
 godine 
2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2016. godinu 
3. Razmatranje II. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu 
4.  Prijedlog Strategije razvoja Općine Andrijaševci 2016.-2021.godine 
5. Razno 

 
Drugih prijedloga nije bilo, te je Pred. vijeća predloženi Dnevni red dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red 
 

toč.1. 
 

- Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda i otvorio raspravu glede Zapisnika sa prethodne (24) 
sjednice Općinskog vijeća. 
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 
 



 
 

toč.2. 
 

-Pred. vijeća je pročitao 2. toč. dnev. reda: Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2016. godinu i dao riječ načelniku. 
-Načelnik: glede nastalih potreba predlažu se II. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci. 
Promjene se odnose na izgradnju parkirališta u Andrijaševcima i Rokovcima te autobusnog stajališta. 
Slijedom promjena u planiranju izgradnje, a u skladu s Projektom,  radit će se u prvoj fazi samo jedna 
strana ulica, uz sufinanciranje Fonda za regionalni razvoj i Ministarstva graditeljstva. U ovoj fazi 
nastojat će se što više napraviti i pripremiti i za izgradnju drugih strana ulice i u Andrijaševcima i u 
Rokovcima. Predviđen rok za izvršenje radova je 75 dana za Andrijaševce, a isto tako i za Rokovce. 
 
Sjednici je pristupio vijećnik Tomislav Škegro.   
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2016. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 

Slijedom glasovanja, usvojene su II. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 2016. 
godinu kao u prijedlogu.   

toč.3. 

 
-Pred. vijeća pročitao je 3. toč. dnev. reda: Razmatranje II. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2016. godinu i dao riječ pročelnici. 
-Pročelnica: kao i u protekloj točki dnevnog reda, ove izmjene i dopune Plana nabave odnose se na 
izgradnju parkirališta samo jedne strane ulica u Andrijaševcima kao i u Rokovcima i autobusnog 
stajališta. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2016. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 

Slijedom glasovanja, usvojene su II. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 
2016. godinu kao u prijedlogu.   
 

toč. 4.  
 

-Pred. vijeća pročitao je 4. toč. dnev. reda: Prijedlog Strategije razvoja Općine Andrijaševci  
2016-2021. godine i dao riječ načelniku. 
-Načelnik: strategija razvoja Općine Andrijaševci već je ranije prezentirana i o njoj se raspravljalo. 
Firma Jaic Consulting d.o.o. izradila je strategiju razvoja kako je i dogovoreno. 
-Vendl: uočila je da u tekstu ima nekoliko pogrešaka na koje je odmah ukazala izrađivaču i koje isti 
treba otkloniti. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Strategije razvoja Općine Andrijaševci  
2016-2021. godine dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 

Slijedom glasovanja, usvojena je Strategija razvoja Općine Andrijaševci 2016.-2021.godine kao 
u prijedlogu.   
 

toč. 5. 
 

-Pred. vijeća pročitao je 5. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu 
-Načelnik: izvijestio je nazočne da će se raspisati nova koncesija za odvoz komunalnog otpada. 
Raspisana je koncesija za dodjelu dimnjačarskih usluga.  



U „Zadruzi“ u Andrijaševcima (u suradnji s PIK-om Vinkovci) radi se na čišćenju luka. Očekuje se 
posla za desetak mjeseci što je za naših 30 – 40 ljudi iz općine velika pomoć u pronalaženju posla. 
Uređenje bivšeg prognaničkog naselja Blaca još uvijek nije definirano. 
Planira se otvorenje uređenog „Braniteljskog doma“ u Rokovcima na Blacima 3.9.2016. godine. Sva 
infrastruktura je riješena. 
Zvanično otvorenje biciklističke staze isto tako se očekuje u skoro vrijeme. 
U suradnji s Vinkovačkim kazalištem u dvorištu „Stare škole“ 27.8.2016. godine bit će održana 
predstava. Načelnik poziva sve da nazoče tom događaju. 
-Škegro: na igralištu NK Frankopan tijekom proteklog vikenda održan je 4. pod redu „Frankopan kup 
2016.“ na kojem je sudjelovalo znatan broj nogometaša mlađih uzrasta iz cijele Hrvatske i iz BIH. 
Organizacija je bila na zavidnom nivou a pohvale stižu sa svih strana. Škegro se posebno zahvalio 
kolegama Vincetiću i Smolčiću koji su svojim doprinosom i zalaganjem u organizaciji uveliko 
doprinijeli ovom događaju. 
-Vincetić: zahvalio se načelniku na svekolikoj potpori i svemu što je ispred Općine Andrijaševci 
učinjeno da ovaj Frankopan kup 2016. bude upravo onakav kakav je i organiziran. 
 
-Načelnik: upoznaje nazočne da će i ove godine Općina Andrijaševci dati svoju potporu za početak 
školske godine osmoškolcima u osnovnoj školi, tako da će svi učenici od 1. – 8. razreda dobiti 
bilježnice. 
Glede parkiranih strojeva najčešće traktora na javnim zelenim površinama u našim ulicama, načelnik 
očekuje da će i taj problem uskoro biti rješavan na najbolji način, jer je u općinu zaposlena osoba 
komunalni redar koja će za takva postupanja moći reagirati na zakoniti način. Na četverosatno radno 
vrijeme nakon provedenog natječaja primljena je Sanja Uremović. 
 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća zaključio večerašnju sjednicu. 
 
 
 
 
Završeno u 20,50 sati 
 
 
 
               Zapisnik vodio                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
             Zlatko Blažinkov                                                              Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                        
 


