
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/18-02/04 
URBROJ: 2188/02-03-18-2 
Rokovci, 17.  svibnja 2018. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
Sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 17. svibnja 2018. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 19.oo sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Marko Brkić, Višnjica Sorčik, Darko Duktaj, Matea Šebalj, 
Josip Babić, Tomislav Škegro, Marko Luketić, Josip Turi i Josip Zetaković (10)  
Odsutni: Goran Smolković, Josip Rac, Ljiljana Vendl (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 s 9. sjednice Općinskog vijeća održane dana 28. ožujka 2018. godine 
2. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine andrijaševci za 2017. godinu 
3. Razmatranje II. izmjena i dopuna Plana nabave za Općinu Andrijaševci za 2018. godinu 

2017. godini 
4. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje   

           poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na  
 području Općine Andrijaševci 

5. Prijedlog Odluke o kupooprodaji nekretnine k.č.br. 420 k.o. Rokovci 
6. Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine k.č.br. 863/2 i 862 obje u k.o. Andrijaševci 
7. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina 
8. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nekretnine k.č.br. 275/8 k.o. Andrijaševci 
9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Andrijaševci 
10. Prijedlog Izmjene i dopune godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 

Andrijaševci za 2018. godinu 
11. Prijedlog Izmjene i dopune programa potpora u poljoprivredi na području Općine Andrijaševci 

za razdoblje 2017.-2019. godine 
12. 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 9. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 28. ožujka 2018. godine i otvorio raspravu. 



Rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Zapisnik s 9. sjednice Općinskog vijeća. 
 

toč. 2. 
- Pred. vijeća je pročitao 2. točku dnev. reda: Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Općine andrijaševci za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
-Načelnik: obrazložio je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2017. godinu 
iz kojeg je vidljivo da je isti realno i dobro isplaniran i da se dobro radilo. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Općine andrijaševci za 2017. godinu dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje. ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojena je Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Općine andrijaševci za 2017. godinu. 
 

toč.3. 
-Pred. vijeća je pročitao 3. toč. dnev. reda Razmatranje II. izmjena i dopuna Plana nabave za Općinu 
Andrijaševci za 2018. godinu 2017. godini  i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća  II. izmjene i dopune Plana nabave za Općinu Andrijaševci za 
2018. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

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

toč.4. 
-Pred. vijeća pročitao je 4. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za 
uređenje i održavanje  poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom 
zemljištu na području Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i 
održavanje  poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na 
području Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i 
održavanje  poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu 
na području Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč. 5.  
-Pred. vijeća pročitao je 5. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o kupooprodaji nekretnine k.č.br. 420 k.o. 
Rokovci i otvorio raspravu. 
-Načelnik: pojasnio je da se radi o kući u Rokovcima u ulici S. Radića (bivša veterinarska postaja) u 
kojoj još ima pravo stanovanja Mato Vorgić i koji koristi jedan dio za stanovanje. Vlasnik nekretnine 
Veterinarska stanica d.o.o.Vinkovaca prodala bi tu nekretninu a kako je već ranije dogovoreno na 
vijeću da Općina kupi tu kuću, ovo je dobra prilika jer je procijenjena vrijednost povoljna i cijena 
iznosi 150.000,00 kuna. 
Tržišna vrijednost procijenjene nekretnine utvrđena je temeljem Procjembenog elaborata od strane 
ovlaštenog procjenitelja koji je naveden u Odluci. Slijedom navedenog, a us svrhu planiranog 
proširenja trga u Rokovcima, načelnik predlaže da vijeće usvoji predloženu Odluku. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o kupooprodaji nekretnine k.č.br. 420 
k.o. Rokovci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 



Slijedom glasovanja usvojena je Odluka o kupooprodaji nekretnine k.č.br. 420 k.o. Rokovci kao 
u prijedlogu. 
 

toč. 6. 
-Pred. vijeća pročitao je 6. toč. dnev. reda Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine k.č.br. 863/2 i 
862 obje u k.o. Andrijaševci i otvorio raspravu. 
-Duktaj: pita da li je i za nekretnine navedene u ovom Prijedlogu Odluke rađena procijenjena 
vrijednost. 
-Načelnik: odgovara da nije a cijena od 35.000,00 kuna je povoljna glede tržišne cijene u ovom 
trenutku. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine k.č.br. 863/2 i 
862 obje u k.o. Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova, UZDRŽANIH 1 glas 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o kupoprodaji nekretnine k.č.br. 863/2 i 862 obje u k.o. 
Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč. 7. 
-Pred. vijeća pročitao je 7. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina 
 i otvorio raspravu. 
-Načelnik: pojašnjava da se radi o darovanju Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić Rokovci-
Andrijaševci i to o nekretninama izgrađenim na k.č.br. 1061/2 u k.o. Andrijaševci, upisane u zk.ul.br. 
274, označene kao Školska-Dvorište, Škola, Andrijaševci, Školska 3, ukupne površine od 9500 m². 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća  Prijedlog Odluke o darovanju nekretnina dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o darovanju nekretnina kao u prijedlogu. 
 

toč. 8. 
-Pred. vijeća pročitao je 8. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nekretnine k.č.br. 
275/8 k.o. Andrijaševci i otvorio raspravu. 
-Načelnik: obrazložio je da se radi o prostoru Ambulante u Andrijaševcima bez stana u potkrovlju a 
navedeni prostor u Odluci dao bi se na korištenje Domu zdravlja Vinkovci, Kralja Zvonimira 53. 
Radi se o posebnom interesu za stanovnike općine Andrijaševci a u svrhu obavljanja zdravstvene 
djelatnosti (obiteljska medicina, dentalna medicina i sl.). 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nekretnine k.č.br. 
275/8 k.o. Andrijaševci na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o davanju na korištenje nekretnine k.č.br. 275/8 k.o. 
Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč. 9.  
-Pred. vijeća pročitao je 9. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta 
mladih Općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
- Pred. vijeća: obrazložio je predloženu Odluku. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta 
mladih Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta mladih 
Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč. 10. 
-Pred. vijeća pročitao je 10. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjene i dopune godišnjeg plana razvoja 
sustava civilne zaštite na području Općine Andrijaševci za 2018. godinu i otvorio raspravu. 



-Blažinkov: obrazložio je predlože Izmjene i dopune. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjene i dopune godišnjeg plana razvoja sustava 
civilne zaštite na području Općine Andrijaševci za 2018. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Izmjene i dopune godišnjeg plana razvoja sustava 
civilne zaštite na području Općine Andrijaševci za 2018. godinu je kao u prijedlogu. 
 

toč. 11. 
-Pred. vijeća pročitao je 11. toč. dnev. reda: Prijedlog Izmjene i dopune programa potpora u 
poljoprivredi na području Općine Andrijaševci za razdoblje 2017.-2019. godine i otvorio raspravu. 
-Načelnik: pojašnjava da se sukladno Programu Potpora u poljoprivredi iz 2017. godine i u ovoj 2018. 
godini nastavlja s potporama u poljoprivredi, tako da se ovim Izmjenama i dopunama predlaže potpora 
za uzgoj crne slavonske svinje. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Izmjene i dopune programa potpora u 
poljoprivredi na području Općine Andrijaševci za razdoblje 2017.-2019. godine dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Izmjene i dopune programa potpora u poljoprivredi 
na području Općine Andrijaševci za razdoblje 2017.-2019. godine kao u prijedlogu 
 

toč. 12. 
-Pred. vijeća pročitao je 12. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu. 
-Načelnik: osvrnuo se na radove i projekte koji su u tijeku, tako da napominje da je natječaj za 
izgradnju ceste u ul. S. Radića proveden i očekuje s uskoro izvođenje radova. 
- potpisan je ovih dana ugovor sa Ministarstvom regionalnog razvoja za izgradnju nogostupa u ul. Pl. 
Jadran u Rokovcima sa iznosom od 250.000,00 kuna. 
- Za ostale projekte čekamo rezultate. 
- Ovih dana načelnik će imati sastanak sa ministrom Marićem u svezi darovanja Općini Andrijaševci 
prostora bivšeg prognaničkog naselja „Blaca“. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća zaključio večerašnju sjednicu. 
 
 
 
Završeno u 20,oo sati. 
 
 
 
               Zapisnik vodio                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
             Zlatko Blažinkov                                                              Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                                                                            
 


	OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
	Slijedom glasovanja usvojena je Odluka o kupooprodaji nekretnine k.č.br. 420 k.o. Rokovci kao u prijedlogu.

