
 
 
 
 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
      Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/16-02/07 
URBROJ: 2188/02-03-16-2 
Rokovci, 2. studenog 2016. godine 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 
Sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 2. studenog 2016. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 19.oo sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Ljiljana Vendl, Josip Vincetić, Marko Božić, Marko Božić, 
Ivan Mujan, Tomislav Škegro, Tomislav Zetaković, Stjepan Dekanić i Nikola Batarilo (10)   
Odsutni su: Mario Keser, Leo Jurić i Miroslav Bićanić (3) 
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić dipl.ing.šum. i Ante Rajković 
Pročelnica: Martina Markota, dipl.iur. 
Jedinstveni upravni odjel: Zlatko Blažinkov, i kao Predsjednik savjeta potrošača Općine Andrijaševci 
Predsjednica savjeta mladih: Matea Šebalj 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća) 
pozdravio  je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 10 vijećnika) i predložio slijedeći:  
 
 

D N E V N I   R E D 
 
 

1. Razmatranje Zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća održane dana 20. rujna 2016. 
 godine 
2. Prijedlog Rješenja o odbijanju nevaljane ponude i Prijedlog Odluke o davanju koncesije za 

javne usluge prikupljanja, i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na 
području Općine Andrijaševci 

3. Prijedlog Odluke o dodjeli poljoprivrednog zemljišta na privremeno korištenje 
4.  Prijedlog Odluke o dodjeli namjenskih sredstava pomoći za podmirenje troškova zakupnine 
5. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na IV. izmjene i dopune Plana nabave Općine 

Andrijaševci za 2016. godinu 
6. Razno 
 
Napomena: Predsjednik vijeća je predložio da se Dnevni red večerašnje sjednice dopuni predloženom 
5. točkom u odnosu na predloženi Dnevni red koji su vijećnici dobili u svojim materijalima za 
večerašnju sjednicu. 
 
Drugih prijedloga nije bilo, te je Pred. vijeća predloženi Dnevni red dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 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 (26) 
sjednice Općinskog vijeća. 
 



 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

toč.2. 
 

-Pred. vijeća je pročitao 2. toč. dnev. reda: Prijedlog Rješenja o odbijanju nevaljane ponude i Prijedlog 
Odluke o davanju koncesije za javne usluge prikupljanja, i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
 
-Pročenica: u postupku davanja koncesije za javne usluge prikupljanja, i zbrinjavanja miješanog i 
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Andrijaševci svoje ponude dostavilo je 4 
ponuditelja. Ponuda Komunalca d.o.o., Sajmište 174, Vukovar nije u potpunosti ispunjavala uvjete 
tako da je Povjerenstvo predložilo da se donese Rješenje o odbijanju iste kao nevaljane ponude. 
-Načelnik: pojašnjava da je nakon razmotrenih ostalih ponuda, najbolja ponuda bila od strane Strunje-
trade d.o.o., Bana Jelačića 11, Privlaka (cijena prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za kantu od 
120 lit., koja se najčešće koristi u domaćinstvima iznosi 30,00 kuna mjesečno). Ovo je čak niža cijena 
u odnosu na dosadašnju koja je iznosila za ista mjerila 35.00 kuna mjesečno. 
-Predsj. savjeta potrošača: naglasio je da je Savjet potrošača Općine Andrijaševci dao pozitivno 
mišljenje na ponuđenu cijenu usluge prikupljanja, i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog 
komunalnog otpada ponuditelja Strunje-trade d.o.o. i predlaže da se navedena ponuda prihvati kao 
najpovoljnija. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Rješenja o odbijanju nevaljane ponude i Prijedlog 
Odluke o davanju koncesije za javne usluge prikupljanja, i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 

Slijedom glasovanja, usvaja se Rješenje o odbijanju nevaljane ponude ponuditelja Komunalac 
d.o.o., Sajmište 174, Vukovar kao i Odluka o davanju koncesije za javne usluge prikupljanja, 
odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 
Andrijaševci kojom se dodjeljuje koncesija a to je Strunje-trade d.o.o., Bana Jelačića 11, 
Privlaka, kao u prijedlogu.  

toč.3. 

 
-Pred. vijeća pročitao je 3. toč. dnev. reda Prijedlog Odluke o dodjeli poljoprivrednog zemljišta na 
privremeno korištenje i otvorio raspravu. 
 
-Načelnik: pojašnjava da se radi o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Općine Andrijaševci i to: 
k.č.br. 157 i 158, oranice Burum koje zajedno imaju 0,8713 ha., a koje su predviđene za izgradnju 
kolektora za kanalizaciju. Budući da od radova koji su predviđeni za navedenu izgradnju za sada nema 
naznake a ovo zemljište je bilo dosadašnjih godina u zakupu Franje Levakovića koji je sada pokojni a 
koje je nakon njegove smrti obrađivao Marko Rajković iz Rokovaca, S. Radića 137 i koji je uredno 
podmirivao sve obveze zakupa te kako se Marko Rajković bavi poljoprivrednom proizvodnjom a 
nema svog zemljišta dovoljno za proizvodnju hrane, načelnik predlaže da se istom dodjeli navedeno 
poljoprivredno zemljište na privremeno korištenje kako je u Odluci za dodjelu poljoprivrednog 
zemljišta na privremeno korištenje predloženo. 
-Brkić: prihvaća prijedlog načelnika. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Odluku o dodjeli poljoprivrednog zemljišta na privremeno 
korištenje dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o dodjeli poljoprivrednog zemljišta na privremeno 
korištenje kao u prijedlogu. 
 



toč. 4.  
 

-Pred. vijeća pročitao je 4. toč. dnev. reda Prijedlog Odluke o dodjeli namjenskih sredstava pomoći za 
podmirenje troškova zakupnine i otvorio raspravu. 
 
-Načelnik: podsjeća kako je sa Županijom Vukovarsko-srijemskom sklopljen sporazum za dodjelu 
određenih sredstava za rekonstrukciju zadruge u Andrijaševcima, M. Gupca 43 a koja bi se koristila 
kao pomoć trenutnom zakupniku Vinkovačka šparoga za podmirenje troškova zakupa. Budući da se u 
zadruzi cijelo vrijeme odvijanju poslovi a kojih će biti i u narednom periodu te se otvara mogućnost 
upošljavanju ljudi s našeg područja, načelnik predlaže da se predložena Odluka usvoji. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Odluku o dodjeli namjenskih sredstava pomoći za 
podmirenje troškova zakupnine dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o dodjeli namjenskih sredstava pomoći za podmirenje 
troškova zakupnine kao u prijedlogu.   
 

toč. 5. 
 

-Pred. vijeća pročitao je 5. toč. dnev. reda: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na IV. izmjene i 
dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu i otvorio raspravu. 
 
-Pročelnica: pojasnila je predloženi Zaključak. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Zaključak o davanju suglasnosti na IV. izmjene i dopune 
Plana nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o davanju suglasnosti na IV. izmjene i dopune Plana 
nabave Općine Andrijaševci za 2016. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč. 6. 
 

-Pred. vijeća pročitao je 6. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu. 
 
-Načelnik: upoznao je nazočne s aktivnostima i radovima koji se odvijaju na području Općine 
Andrijaševci. 
- Kanal od ulice M. Gupca prema ulicama M. Marulića, A. Mihanovića, I. Gundulića i Tri ruže pa 
nadalje odvodnja prema Bosutu uredno je i dobro prokopan i očišćen. 
- Kanal u ulici Pl. Jadran isto tako je očišćen i izmuljen a nastavit će se i radovi oko pročišćenja ispod 
Vinkovačke i Pavine ulice (kod caffe bara Grazia) tako da bi odvodnja bila potpuna i osigurana. 
Radove je izvodila Vodoprivreda Vinkovci a njihova vrijednost je oko 400 do 500 tisuća kuna te je 
važno napomenuti da općina nije za navedene radove izdvojila nikakva sredstva. 
- Radovi na uređenju javnih površina (parkirališta i izgradnja autobusnih stajališta) odvijaju se 
predviđenom dinamikom iako se pojavljuju pojedini problemi koji se odmah rješavaju, načelnik 
vjeruje da će sve biti na vrijeme urađeno. 
- Na Lovačkom domu zatvorena je dosadašnja otvorena terasa i napravljene su određene preinake koje 
su taj prostor doveli u reprezentativni status. 
- Glede kanalizacije dogovori su još uvijek u tijeku i očekuje se u skoro vrijeme značajniji pomak. 
- Oko poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH nema novina. Poznato je svim i iz medija kako je 
Agencija za poljoprivredno zemljište koja inače raspolaže poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
RH do sada obavljala taj posao. 
- Direktor pilane u Andrijaševcima u kojoj radi veći broj ljudi naše općine, zatražio je od načelnika da 
se založi u Upravi šuma Vinkovci da im se omogući pribaviti trupaca za proizvodnju jer inače neće 
moći nastaviti s daljnjim radom. 
- Ovih dana u Vinkovce dolazi ministrica Žalac na radni sastanak s gradonačelnicima i načelnicima 
općina, tako da načelnik očekuje veću suradnju i bržu realizaciju projekata i naše općine. 



- Nadbiskup Đuro Hranić pozvao je za 7.11.2016. godine osobe iz političkog života naše županije na 
jedno okupljanje, tako da načelnik predlaže da kad se bude znalo koliko osoba može nazočiti da se i 
predstavnici naše općine pridruže. 
- Hrvatske vode predlažu da se ubiranje naknade prema Hrvatskim vodama koju tromjesečno dobivaju 
mještani naše općine prebaci na Općinu Andrijaševci.  
Kroz raspravu, načelnik kao i ostali vijećnici ne prihvaćaju ovakav prijedlog Hrvatskih voda. 
- Računovodstveni servis Marjanović koji vrši knjigovodstvene usluge za Općinu Andrijaševci 
zatražio je nakon 6 godina povećanje troškova naknade zbog obima i proširenja poslovanja u općini. 
- Zetaković: negoduje na poslove HEP-a oko rušenja i rezanja grana drveća. 
- Načelnik: slaže se donekle s Zetakovićevim razmišljanjem, no isto tako zaključuje da su djelatnici 
HEP-a nakon par dana sve grane koje su isjekli i odvezli, a javnu površinu ostavili čistom. 
- Mujan: pita da li bi kanalizacija koja se predviđa izgraditi u našoj općini obuhvatila sve ulice. 
- Načelnik: u skladu s dosadašnjim projektom obuhvaćene bi bile sve ulice. 

 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća zaključio večerašnju sjednicu. 
 
 
Završeno u 20,00 sati 
 
 
 
               Zapisnik vodio                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
             Zlatko Blažinkov                                                              Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                        
 


