
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/18-02/05 
URBROJ: 2188/02-03-18-4 
Rokovci, 6.  lipnja 2018. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
Sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 6. lipnja 2018. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 19.00 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Josip Rac, Goran Smolković, Marko Brkić, Ljiljana Vendl, 
Marko Luketić, Josip Babić, Matea Šebalj (8)  
Odsutni: Tomislav Škegro, Darko Duktaj, Josip Turi, Višnjica Sorčik, Josip Zetaković  
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić dipl.ing.šum. i Ante Rajković 
Pročelnica: Martina Markota, dipl.iur. 
Jedinstveni upravni odjel: Sanja Uremović 
Savjet mladih: predsjednica Adela Dekanić 
Direktor Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o.: Martin Majer 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća) 
pozdravio  je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 8 vijećnika) i predložio dopunu dnevnog reda koji 
glasi: 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Razmatranje zapisnika s 10. Sjednice Općinskog vijeća održane dana 17. svibnja 2018. godine 
2. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

za područje Općine Andrijaševci 
3. Razmatranje Odluke o usvajanju Godišnjeg Financijskog izvještaja Komunalnog društva 

Rokovci – Andrijaševci d.o.o. za 2017. godinu i Odluke o raspodjeli dobiti Društva, 
4. Razmatranje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Komunalnog društva Rokovci – 

Andrijaševci d.o.o. za 2017. godinu 
5. Razno  

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

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojen je predloženi Dnevni red 
 
 

 
toč.1. 

- Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda: Razmatranje Zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 17. svibnja 2018. godine i otvorio raspravu. 
Rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Zapisnik s 10. sjednice Općinskog vijeća. 



 
toč. 2. 

- Predsjednik vijeća je pročitao 2. točku dnevnog reda: Prijedlog Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Andrijaševci. 
-Načelnik: obrazložio je Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske za područje Općine Andrijaševci te naglašava da je važno spomenuti da u natječaj 
ide 190 hektara zemlje.  
Svaki potencijalni prijavitelj  ne može dobiti više od 15 hektara zemlje, te na taj način želimo 
potaknuti da sve više ljudi dobije priliku za obrađivanje zemlje. Postoje 2 čestice od 30 i 50 hektara 
koje su veće od ograničenje te su izuzete  kao takve.  
Pretpostavlja se da natječaj kreće na jesen. Dvije čestice su predviđene za gospodarsku namjenu, a 
vode se kao reciklažno dvorište. Predviđene su prostornim planom, a postoji mogućnost da ih i 
dobijemo u vlasništvo. 
-Predsjednik vijeća: Poziva na maksimalnu ozbiljnost. 
-Načelnik: govori vijećnicima da će svi biti uključeni u proces, i napominje tko je direktno 
zainteresiran za natječaj ne može biti član povjerenstva. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje. ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojena  Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Andrijaševci 
 

toč.3. 
-Pred. vijeća je pročitao 3. točku dnevnog reda Razmatranje Odluke o usvajanju godišnjeg 
Financijskog izvještaja Komunalnog društva Rokovci – Andrijaševci d.o.o. za 2017. godinu i Odluke 
o raspodjeli dobiti Društva  i otvorio raspravu. 
-Direktor Komunalnog društva: Obrazlaže Financijski izvještaj, govori da smo prošle godine imali 
veći dobitak kao što se može vidjeti na Financijskom izvještaju, također se može vidjeti sva realizacija 
na što smo utrošili, koliko i zašto. Napominje kako smo preuzeli NK Frankopan te smo zaposlili novu 
djelatnicu. Zahvaljuje se na podršci načelnika i zamjenika načelnika. 
-Načelnik: govori kako raste proračun Općina Andrijaševci tako i proračun Komunalnog društva. U 
usporedbi sa drugim Općinama smo vrlo organizirani, kupili smo nove strojeve, napravili spremište. 
Presjekli smo NK Frankopan i odlučili da je najlegalnije zaposliti novu osobu. Kao i svi djelatnici 
Komunalnog društva prvo ide Ugovor na određeno vrijeme dok se ne utvrdi da je radnik spreman za 
stalno. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Odluke o usvajanju Godišnjeg 
Financijskog izvještaja Komunalnog društva Rokovci – Andrijaševci d.o.o. za 2017. godinu i Odluke 
o raspodjeli dobiti Društva dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojeno je  Razmatranje Odluke o usvajanju Godišnjeg Financijskog 
izvještaja Komunalnog društva Rokovci – Andrijaševci d.o.o. za 2017. godinu i Odluka o 
raspodjeli dobiti Društva kao u prijedlogu.  
 

toč.4. 
-Predsjednik vijeća pročitao je 4. točku dnevnog reda: Razmatranje Zaključka o usvajanju Izvješća o 
radu Komunalnog društva Rokovci – Andrijaševci d.o.o. za 2017. godinu i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu 
Komunalnog društva Rokovci – Andrijaševci d.o.o. za 2017. godinu dao usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena točka 4. Razmatranje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu 
Komunalnog društva Rokovci – Andrijaševci d.o.o. za 2017. godinu kao u prijedlogu. 
 

 
 



toč. 5.  
-Predsjednik vijeća pročitao je 5. točku dnevnog reda: Razno te otvorio raspravu 
-Načelnik: Natječaj Rekonstrukcija i proširenje kolnika u ulici Stjepana Radića je gotov te za desetak 
dana kreću radovi. 
Otvorene su i ponude za rekonstrukciju i dogradnju NK Frankopan i pretpostavka je da za dvadeset 
dana kreću radovi. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća zaključio večerašnju sjednicu. 
 
 
 
Završeno u 19,50 sati. 
 
 
 
               Zapisnik vodila                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
               Sanja Uremović                                                               Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                                                                            
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