
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/18-02/03 
URBROJ: 2188/02-03-18-2 
Rokovci, 28.  ožujka 2018. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
Sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 28. ožujka 2018. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 19.oo sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Marko Brkić, Darko Duktaj, Ljiljana Vendl, Matea Šebalj, 
Josip Babić, Josip Rac, Tomislav Škegro, Marko Luketić i Josip Zetaković (10)  
Odsutni: Višnjica Sorčik, Goran Smolković, Josip Turi (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 
Savjet mladih: predsjednica Adela Dekanić 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Pred. vijeća) pozdravio  
je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 10 vijećnika) i predložio dopunu dnevnog reda koji glasi: 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Razmatranje Zapisnika sa8. sjednice Općinskog vijeća održane dana 30. siječnja 2018. godine 
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine 
Andrijaševci 

3. Razmatranje I. izmjena i dopuna Plana nabave za Općinu Andrijaševci za 2018. godinu 
4. Prijedlog Ispravka Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Andrijaševci 
5. Prijedlog Ispravka Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Andrijaševci  
6. Prijedlog Ispravka Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Andrijaševci 
7. Prijedlog Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Andrijaševci (pročišćeni 

tekst) 
8. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Andrijaševci 
9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova Mandatne komisije 
10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova Komisije za izbor i imenovanja 
11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova Komisije za Statut, Poslovnik  

i normativnu djelatnost 
12. Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za  

razdoblje srpanj- prosinac 2017. godine 
13. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 

Općine Andrijaševci za 2017. godinu 
14. RazmatranjeIzvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 

odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada 
 i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Andrijaševci u 2017. godini 
15. Razmatranje Godišnjeg izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. godini 
16. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara u Općini Andrijaševci za 2017.  godinu 
17. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2017. 

godinu 



18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 
otpadom za Općinu Andrijaševci u 2017. godini 

19. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture u 2017. godini 

20. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u  
2017. godini 

21. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2017.  
godini 

22. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu 
23. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2017. godinu 
24. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za gospodarske, tehničke 

socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2017. godini 
25. Razmatranje Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Odluke o korištenju sredstava od zakupa i 

dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. 
godinu 

26. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu 

27. Prijedlog Zaključka o davanju na korištenje nekretnine 
28. Izviješće o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2017. godinu 
29. Razno. 

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

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojen je predloženi Dnevni red 
 

toč.1. 
- Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda: Razmatranje Zapisnika s 8. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 30. siječnja 2018. godine i otvorio raspravu. 
Rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Zapisnik s 8. sjednice Općinskog vijeća. 
 

toč. 2. 
- Pred. vijeća je pročitao 2. točku dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
-Načelnik: vezano uz predloženu Odluku načelnik je obrazložio nekoliko detalja vezanih za pružanje 
usluge odvoza komunalnog otpada. Koncesionar koji prikuplja i odvozi otpad predložio je nove – veće 
cijene u odnosu na dosadašnje. Povećanje je drastično veće i načelnik se nije s tim složio. Glede 
odvoza glomaznog otpada, do sada se isti odvozio dva puta godišnje a člankom 4. ove Odluke odvoz 
je ubuduće predviđen samo jednom godišnje. Isto tako morat će se poraditi na edukaciji mještana da u 
buduće otpada bude što manje inače će biti teško uskladiti cijene odvoza. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje. ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja 
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 
na području općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč.3. 
-Pred. vijeća je pročitao 3. toč. dnev. reda: Razmatranje I. izmjena i dopuna Plana nabave za Općinu 
Andrijaševci za 2018. godinu i otvorio raspravu. 
 



- Pročelnica: pojasnila je I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2018. godinu. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća  I. izmjene i dopune Plana nabave za Općinu Andrijaševci 
za 2018. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su  I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 
2018. godinu kao u prijedlogu.  
 

toč.4. 
-Pred. vijeća pročitao je 4. toč. dnev. reda: Prijedlog Ispravka Odluke o donošenju Prostornog plana 
uređenja Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
-Načelnik: obrazložio je prijedlog. 
-Duktaj: najavio je da će putem e-maila dostaviti prijedlog o izmjeni teksta u materijalu pod točkom 6 
dnevnog reda a radi se o tekstu „U koridorima planiranih trasa dalekovoda naponskog nivoa 110 kV i 
više ne mogu se graditi samostojeći antenski stupovi mobilnih telekomunikacijskih mreža“ koji treba 
glasiti“ U koridorima planiranih trasa dalekovoda ne mogu se graditi samostojeći antenski stupovi 
mobilnih telekomunikacijskih mreža“. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Ispravka Odluke o donošenju Prostornog plana 
uređenja Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova, UZDRŽANIH 2 glasa 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Ispravk Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine 
Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč. 5.  
-Pred. vijeća pročitao je 5. toč. dnev. reda: Prijedlog Ispravka Odluke o donošenju Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Ispravka Odluke o donošenju Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojen je Ispravak Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč. 6. 
-Pred. vijeća pročitao je 6. toč. dnev. reda Prijedlog Ispravka Odluke o donošenju III. izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
Budući da je Duktaj u 4. točki dnevnog reda obrazložio i rekao da će putem e-maila dostaviti u općinu 
izmjene koje se odnose na materijal iz ove točke dnevnog reda, daljnje rasprave nije bilo. 
Pred. vijeća je Prijedlog Ispravka Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Ispravak Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč. 7. 
-Pred. vijeća pročitao je 7. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja 
Općine Andrijaševci (pročišćeni tekst) i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine 
Andrijaševci (pročišćeni tekst) dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine 
Andrijaševci (pročišćeni tekst) kao u prijedlogu. 



 
 
 

toč. 8. 
-Pred. vijeća pročitao je 8. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine 
Andrijaševci i otvorio raspravu. 
-Načelnik: obrazložio je Prijedlog Odluke. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine 
Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene je Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Andrijaševci kao 
u prijedlogu. 
 

toč. 9.  
-Pred. vijeća pročitao je 9. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova 
Mandatne komisije i otvorio raspravu. 
-Pročelnica: pojasnila je da se Prijedlozima Odluke pod točkama 9, 10 i 11 dnevnog reda mijenja 
dosadašnji naziv „Komisija“ riječju „Odbor“. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova 
Mandatne komisije dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova Mandatne 
komisije kao u prijedlogu. 
 

toč. 10. 
-Pred. vijeća pročitao je 10. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova 
Komisije za izbor i imenovanja i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova Komisije 
za izbor i imenovanja dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova Komisije za 
izbor i imenovanja kao u prijedlogu. 
 

toč. 11. 
-Pred. vijeća pročitao je 11. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova 
Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova Komisije 
za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova Komisije za 
Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost kao u prijedlogu 
 

toč. 12. 
-Pred. vijeća pročitao je 12. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu općinskog 
načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje srpanj- prosinac 2017. godine i otvorio raspravu. 
-Načelnik: kratko se osvrnuo na pojedine stavke iz Izviješća. Posebno je obrazložio plaćanje 
komunalne naknade i istaknuo da još uvijek ima onih koji neredovito plaćaju komunalnu naknadu a 
takvima se šalju opomene, no bude i ovršnih prijedloga za one koji ne izvrše svoju obvezu.  
- Glede državnog poljoprivrednog zemljišta na našem području dosadašnje plaćanje zakupa je 
relativno uredno. Sukladno novom Zakonu o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem, predstoji nam 
donošenje Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. Zemljište za koje bude 



raspisan Javni poziv za prikupljanje ponuda bit će podijeljeno temeljem zakonskih odredbi i neće biti 
bilo kakvih nepravilnosti. 
- U nastavku obrazlaganja Izvješća, načelnik podsjeća da je i prošle godine znatan dio sredstava iz 
Proračuna izdvojen za zbrinjavanje i odvoz animalnog otpada. 
- Glede prometnica u našim mjestima, ŽUC je najavio proširenje nogostupa na mostu preko rijeke 
Bosut. 
- Pojedini radovi na lokalitetu „Rokovačka zidina“ su obavljeni a slijedi i nova faza rekonstrukcije 
navedenog objekta. Cilj je rekonstruirati objekt i onda u dogovoru sa strukom izložiti sve što je na tom 
lokalitetu pronađeno. 
- Na kraju se osvrnuo na projekte koji su do sada prošli i na one koji su u fazi izrade. 
- Duktaj: napominje kako je potrebno istaknuti vrlo vrijednu investiciju HEP-a Vinkovci, vrijednost je 
oko 1.000.000,00 kuna a radi se o postavljanju kabelske podzemne mreže u ulici M. Gupca u 
Andrijaševcima, koja je odrađena zahvaljujući direktoru HEP-a. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine 
Andrijaševci za razdoblje srpanj- prosinac 2017. godine dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine 
Andrijaševci za razdoblje srpanj- prosinac 2017. godine. 
 

toč. 13. 
-Pred. vijeća pročitao je 13. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o provedbi Plana upravljanja i 
raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Andrijaševci za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
-Načelnik: pojasnio je predloženo Izviješće. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja 
imovinom u vlasništvu Općine Andrijaševci za 2017. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom 
u vlasništvu Općine Andrijaševci za 2017. godinu. 
 

toč. 14. 
-Pred. vijeća pročitao je 14. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama 
odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine 
Andrijaševci u 2017. godini otvorio raspravu. 
-Načelnik: napominje kako smo jedna od rijetkih općina u okruženju koja nema divljih odlagališta. 
Ponekad se još uvijek pojedinci neodgovorno odnose tako da se dogodi da na javnim površinama 
posebice izvan naselja bude pokušaja bacanja svega i svačega, no to rješava za sada uspješno 
komunalni redar. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, 
troškovima uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja 
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Andrijaševci u 2017. godini dao 
na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima 
uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja 
otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Andrijaševci u 2017. 
godini. 
 

toč. 15. 
-Pred. vijeća pročitao je 15. toč. dnev. reda:  Razmatranje Godišnjeg izvješća o primjeni agrotehničkih 
mjera u 2017. godini i otvorio raspravu. 
-Načelnik: pojasnio je predloženo Izviješće i napomenuo kako se planira nabavka sitnilice tj. stroja 
koji se priključuje na traktor i usitnjava travu, korov i raslinje. Ovaj stroj će u budućnosti uvelike 
olakšavati uklanjanje korova, raslinja i ostalih neželjenih izraslina, posebice ambrozije. 



Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. 
godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2017. 
godini. 
 

toč. 16. 
-Pred. vijeća pročitao je 16. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara u Općini 
Andrijaševci za 2017.  godinu  i otvorio raspravu. 
-Načelnik: naglašava kako očekuje da će uspjeti dogovoriti s gradonačelnikom Vinkovaca da JVP 
Vinkovci pokriva Općinu Andrijaševci u zaštiti od požara. Ova nastojanja već odavno su pokušavana, 
no vjeruje da će ovaj put biti to i realizirano. Činjenica je da će se iz Proračun u tom slučaju puno više 
izdvajati za zaštitu od požara, no za nas je to najbolje rješenje jer kao što je svima poznato naše 
nastojanje da osnujemo DVD nije uspjelo a i nemamo nikakvu logistiku za to. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o stanju zaštite od požara u Općini Andrijaševci za 
2017.  godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o stanju zaštite od požara u Općini Andrijaševci za 
2017. godinu. 
 

toč. 17. 
-Pred. vijeća pročitao je 17. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Općine Andrijaševci za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
-Načelnik: obrazložio je predloženo Izviješće. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 
Andrijaševci za 2017. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 
Andrijaševci za 2017. godinu. 
 

toč. 18. 
-Pred. vijeća pročitao je 18. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje 
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2017. godini i otvorio 
raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje 
komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2017. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2017. godini 
 

toč. 19. 
-Pred. vijeća pročitao je 19. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u 2017. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u 2017. godini. 
 

toč. 20. 



-Pred. vijeća pročitao je 20. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2017. godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2017. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2017. godini. 
 

toč. 21. 
-Pred. vijeća pročitao je 21. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
nerazvrstanih cesta u 2017. godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 
2017. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta 
u 2017. godini. 
 

toč. 22. 
-Pred. vijeća pročitao je 22. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
u kulturi za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2017. 
godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 
2017. godinu. 
 

toč. 23. 
-Pred. vijeća pročitao je 23. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
u športu za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2017. 
godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2017. 
godinu. 
 

toč. 24. 
-Pred. vijeća pročitao je 24. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
za gospodarske, tehničke socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2017. godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za gospodarske, 
tehničke socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2017. godini dao na usvajanje.  
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za gospodarske, 
tehničke socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2017. godini. 
 

toč. 25. 
-Pred. vijeća pročitao je 25. toč. dnev. reda: Razmatranje Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Odluke o 
korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske za 2017. godinu i otvorio raspravu. 



Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Godišnje izvješće o ostvarivanju Odluke o korištenju sredstava od 
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. 
godinu dao na usvajanje.  
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Godišnje izvješće o ostvarivanju Odluke o korištenju sredstava 
od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
za 2017. godinu. 
 

toč. 26. 
-Pred. vijeća pročitao je 26. toč. dnev. reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška 
sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu i 
otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu dao na usvajanje.  
  

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade 
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu. 
 

toč. 27. 
-Pred. vijeća pročitao je 27. toč. dnev. reda: Prijedlog Zaključka o davanju na korištenje nekretnine 
i otvorio raspravu. 
-Načelnik: obrazložio je predloženi Zaključak te pojasnio da se radi o Osnovnoj školi „Ivana Brlić-
Mažuranić“. Istoj se kao obrazovnoj ustanovi daje na korištenje bez naknade nekretnina u vlasništvu 
Općine Andrijaševci koja se nalazi na k.č.br. 106/8 u k.o. Andrijaševci, površine 15707 m². 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Zaključka o davanju na korištenje nekretnine dao 
na usvajanje.  
   

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zaključak o davanju na korištenje nekretnine kao u prijedlogu. 
 

toč. 28. 
-Pred. vijeća pročitao je 28. toč. dnev. reda: Izviješće o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 
2017. godinu i otvorio raspravu. 
-Predsjednica Savjeta mladih: obrazložila je predloženo Izviješće. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Izviješće o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 
2017. godinu dao na usvajanje.  
   

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Izviješće o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2017. 
godinu. 
 

toč. 29. 
-Pred. vijeća pročitao je 29. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu. 
-Načelnik: upoznao je nazočne da će se  krenuti sa realizacijom projekta rekonstrukcije ulice S. Radića 
u Rokovcima.  
- Projekt rekonstrukcije objekata na nogometnom igralištu NK Frankopan također je prošao u mjeri 
7.4, a vrijednost je oko 4.500.000,00 kuna, a vjeruje da bi završetak radova mogao biti u ovoj godini. 
- Za Projekt „Kultura u centru“ u suradnji s KUD-om, predana je prijava, a vrijednost istog je oko 
1.000.000,00 kuna i vezan je za suradnju s gradom Vracovom u Češkoj. 
- Pri kraju je izrada kataloga OPG-a i gospodarstvenika na našoj općini. 
- Projekt za izgradnju dječjeg vrtića je završen i predan je u Ministarstvo demografije. 
- U pripremi je projekt za uređenje pješačkih staza. 
- Za zabavni dio za dane općine potpisan je ugovor sa pjevačicom Lidijom Bačić. 
- Izrađen je projekt za uređenje bivšeg prognaničkog naselja „Blace“. Projekt je izuzetno vrijedan i 



dobro osmišljen te bi uz popratne sadržaje od kojih je dio športskih terena već izgrađen činio jednu 
posebnu cjelinu u Općini Andrijaševci. Predviđena je i mogućnost izgradnje toplane koja bi pokrivala 
cijeli sadržaj tako da bi bila moguća i izgradnja bazena. 
- U postupku je razgovor sa vlasnicima kuća u centru Rokovaca (Veterinarska stanica d.o.o. Vinkovci, 
Vujicom, Bebekom i sa suvlasnicima kuće pok. Ane Dekanić). Na prostoru tih kuća mogao bi se 
osmisliti razni sadržaj. 
Glede navedenog oko razgovora sa vlasnicima kuća u centru Rokovaca, Pred. vijeća predlaže da se 
donese Zaključak kojim bi se ovlastio načelnik da pregovara o mogućnosti kupnje tih kuća. 
Vijećnici su se složili s prijedlogom Pred. vijeća. 
Slijedom navedenog Pred. vijeća predlaže slijedeći: 
Zaključak: 
Daje se suglasnost općinskom načelniku Općine Andrijaševci za postupak pregovaranja o kupnji kuća 
u centru Rokovaca (vlasnici su Veterinarska stanica d.o.o. Vinkovci, Vujica, Bebek  i suvlasnici kuće 
pok. Ane Dekanić) 
 
 Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Zaključak kojim se daje suglasnost općinskom načelniku Općine 
Andrijaševci za postupak pregovaranja o kupnji kuća u centru Rokovaca (vlasnici su 
Veterinarska stanica d.o.o. Vinkovci, Vujica, Bebek  i suvlasnici kuće pok. Ane Dekanić) 
 
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.                                                                                            
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