
 
 
 
 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
      Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/17-02/03 
URBROJ: 2188/02-03-17-2 
Rokovci, 4. travnja 2017. godine 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 
Sa 33. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 4. travnja 2017. godine u 
prostoriji Općine Andrijaševci, Vinkovačka 6, Rokovci. 
 
Predmetna sjednica održana je telefonskim putem s početkom od 10.00 sati. 
 
Kontaktirao ispred Općinskog vijeća Općine Andrijaševci: Zlatko Kobašević, bacc.oec., 
predsjednik Općinskog vijeća (1). 
 
Telefonski su kontaktirani slijedeći članovi Općinskog vijeća: Ljiljana Vendl, Josip Vincetić, 
Marko Božić, Marko Brkić, Ivan Mujan, Tomislav Škegro, Tomislav Zetaković, Stjepan Dekanić i 
Nikola Batarilo, Mario Keser i Miroslav Bićanić  (11) 
   
Nije uspostavljen telefonski kontakt sa slijedećim članovima Općinskog vijeća: Leo Jurić (1) 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća), 
upoznao je članove Općinskog vijeća s opravdanim razlozima sazivanja ove telefonske sjednice 
Općinskog vijeća, i predložio slijedeći:  
 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci  
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina  
3. Prijedlog Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci. 

 
 
Predsjednik Općinskog vijeća predloženi Dnevni red dao je na usvajanje. 
 
Glasovanje: ZA 12 glasova 

 
Slijedom glasovanja s ukupno 12 glasova usvojen je predloženi Dnevni red 
 

 
Točka.1. 

 
1. Predsjednik Općinskog  vijeća je pročitao 1. točku Dnevnog reda: Prijedlog Odluke o 

ponovnoj prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci , a koja se Odluka odnosi na 
nekretninu k.č.br. 1049/29 k.o. Rokovci te je objasnio razloge hitnog donošenja predmetne 
Odluke i to zbog vremenske mogućnosti provedbe postupka i donošenja odluke o prodaji 
predmetne nekretnine na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća koja se planira održati do 
polovice mjeseca travnja ove godine.  

 
 



Rasprave nije bilo te je Predsjednik Općinskog vijeća dao prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u 
vlasništvu Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 
Glasovanje: ZA 12 glasova 

 
Slijedom glasovanja, Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci s ukupno 12 
glasova je usvojena. 
 
2. Predsjednik Općinskog  vijeća je pročitao 2. točku Dnevnog reda: Prijedlog Odluke o izmjeni i 

dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina  te je objasnio da se u 
Povjerestvo za prodaju nekretnina označene kao k.č.br. 1049/29 k.o. Rokovci koje je imenovano 
Odlukom o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina koje je Općinsko vijeće donijelo dana 
23.2.2017. godine na svojoj  31. sjednici te je pojasnio da se u Povjerenstvo koje čini Martina 
markota kao predsjednik te Ljiljana Vendl i Tomislav Zetaković kao članove imenuju još i Blanka 
Vincetić i Zlatko Kobašević kao članovi istog Povjerenstva.  
Rasprave nije bilo te je Predsjednik Općinskog vijeća dao prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 
Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju nekretnina dao na usvajanje. 

 
Glasovanje: ZA 12 glasova 
 
Slijedom glasovanja, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju 
nekretnina s ukupno 12 glasova je usvojena. 
 
3. Predsjednik Općinskog  vijeća je pročitao 3. točku Dnevnog reda: Prijedlog Javnog natječaja za 

prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci  te je još jednom objasnio razloge kako je 
potrebno provesti postupak  javnoj natječaja za prodaju nekretnine označene kao k.č.br. 1049/29 
k.o. Andrijaševci do slijedeće sjednice Općinskog vijeća koja se planira održati do polovice 
mjeseca travnja ove godine. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik Općinskog vijeća dao prijedlog Javnog natječaja za prodaju 
nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 

 
Glasovanje: ZA 12 glasova 
 
Slijedom glasovanja, Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci dao na 
usvajanje s ukupno 12 glasova je usvojena. 
 

 
Zapisnik završen u 10:45 sati 
 
 
 
               Zapisničar                                                                Predsjednik Općinskog vijeća    
        
     Martina Markota, dipl.iur.                                         Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                                   


