
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/18-02/06 
URBROJ: 2188/02-03-18-2 
Rokovci, 17.  srpnja 2018. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
Sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 17. srpnja 2018. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 19.oo sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, , Darko Duktaj, Josip Babić, Marko Luketić, Josip Turi, Josip 
Zetaković, Ljiljana Vendl i Višnjica Sorčik koja je pristupila na sjednicu kod 2. točke dnevnog reda 
(8)  
Odsutni: Goran Smolković, Josip Rac, Marko Brkić, Matea Šebalj, Tomislav Škegro (5)  
Zamjenik općinskog načelnika: Ante Rajković 
Odsutan: načelnik, službeno odsutan 
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 7 vijećnika) i predložio dnevni reda koji glasi: 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Razmatranje Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća održane dana 6. lipnja 2018. godine 
2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2018. godinu 
3. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine 

Andrijaševci 
4. Prijedlog  II. izmjena i dopuna Programa potpora u poljoprivredi na području Općine 

Andrijaševci za  razdoblje 2017. – 2019. godine 
5. Razmatranje III. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2018. godinu 
6. Razmatranje IV. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2018. godinu 
7. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina k.č.br. 916/1 k.o. Rokovci 
8. Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i 

ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019. 
9. Razno. 

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

- Glasovanje: ZA 7 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojen je predloženi Dnevni red 
 

toč.1. 
- Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda: Razmatranje Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 6. lipnja 2018. godine i otvorio raspravu. 
Rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 7 glasova 



 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća. 
 

toč. 2. 
- Pred. vijeća je pročitao 2. točku dnev. reda: Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2018. godinu i otvorio raspravu. 
- Sjednici je pristupila Višnjica Sorčik. 
-Zamjenik načelnika: pojasnio je o kojim se izmjenama i dopunama radi i predložio slijedeće: 
 -stavka P 014 Tekuće pomoći iz državnog proračuna sa predloženih 4.250.000,00 kuna 
umanjuje se na na iznos od 1.750.000,00 kuna, 
 -stavka R 109 Sufinanciranje nabave školskih knjiga i opreme za učenika sa predloženih 
20.000,00 kuna uvećava se na iznos od 120.000,00 kuna, 
 -stavka R 162 Modernizacija i rekonstrukcija kolnika u Kolodvorskoj ulici sa predloženih 
700.000,00 kuna umanjuje se na iznos od 200.000,00 kuna, 
 -stavka R 166 Izgradnja kanalizacije sa predloženih 2.087.600,00 kuna umanjuje se na iznos 
od 308.850,00 kuna, 
 -stavka R 186 Izgradnja teniskog igrališta sa predloženih 150.000,00 kuna umanjuje se na 
iznos od 50.000,00 kuna. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2018. godinu sa predloženim izmjenama i dopunama dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje. ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojene su II. izmjene i dopune Proračuna Općine Andrijaševci za 
2018. godinu sa predloženim izmjenama i dopunama. 
 

toč.3. 
-Pred. vijeća je pročitao 3. toč. dnev. reda Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od 
velikih nesreća za područje općine Andrijaševci i otvorio raspravu. 
-Blažinkov: detaljno je pojasnio Prijedlog ove Odluke. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od 
velikih nesreća za područje općine Andrijaševci dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za 
područje općine Andrijaševci kao u prijedlogu.  
 

toč.4. 
-Pred. vijeća pročitao je 4. toč. dnev. reda: Prijedlog  II. izmjena i dopuna Programa potpora u 
poljoprivredi na području Općine Andrijaševci za  razdoblje 2017. – 2019. godine i otvorio 
raspravu. 
-Zamjenik načelnika: pojašnjava kako je poznato da je općina imala usvojen Program u poljoprivredi, 
tako da su predložene nove izmjene i dopune kojima bi se potaknula kvalitetnija i profitabilnija 
poljoprivredna proizvodnja naših poljoprivrednika. 
-Pročelnica: za predložene izmjene i dopune Programa potpora u poljoprivredi dobili smo pozitivno 
mišljenje Ministarstva poljoprivrede.  
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća dao Prijedlog  II. izmjena i dopuna Programa potpora 
u poljoprivredi na području Općine Andrijaševci za  razdoblje 2017. – 2019. godine dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su II. izmjene i dopune Programa potpora u poljoprivredi 
na području Općine Andrijaševci za  razdoblje 2017. – 2019. godine kao u prijedlogu. 
 



toč. 5.  
-Pred. vijeća pročitao je 5. toč. dnev. reda: Razmatranje III. izmjena i dopuna Plana nabave 
Općine Andrijaševci za 2018. godinu i otvorio raspravu. 
-Pročelnica: predložene izmjene i dopune odnose se najviše na postupak nabave izvanrednog 
održavanja pješačkih hodnika u Rokovcima u ulici Plavi Jadran, I. Faza. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća III. izmjene i dopune Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2018. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojene su III. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci 
za 2018. godinu. 
 

toč. 6. 
-Pred. vijeća pročitao je 6. toč. dnev. reda: Razmatranje IV. izmjena i dopuna Plana nabave 
Općine Andrijaševci za 2018. godinu i otvorio raspravu. 
- Pročelnica: predložene izmjene i dopune vezane su uz Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna 
Općine Andrijaševci za 2018. godinu. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća IV. izmjene i dopune Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2018. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su IV. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci 
za 2018. godinu. 

toč. 7. 
-Pred. vijeća pročitao je 7. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina k.č.br. 916/1 k.o. 
Rokovci i otvorio raspravu. 
-Zamjenik načelnika: detaljno je obrazložio predloženu Odluku i vjeruje da će kao takva biti provediva 
sukladno novonastalim katastarskim česticama koje trebaju nastati parcelacijom dosadašnjih. 
-Duktaj: nadovezao se na izlaganje zamjenika načelnika i još jednom pojasnio predloženu Odluku. 
-Zamjenik načelnika: predočio je i dao vijećnicima na uvid predloženi elaborat parcelacije i kako u 
konačnici treba sve izgledati, s naglaskom da cijena za kupnju nekretnina ostaje 170.000,00 kuna. 
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 8 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o kupnji nekretnina k.č.br. 916/1 k.o. Rokovci kao 
u prijedlogu. 
 

toč. 8. 
-Pred. vijeća pročitao je 8. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o školskih sufinanciranju nabave 
udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019. i otvorio 
raspravu. 
-Zamjenik načelnika: pojasnio je predloženu Odluku s naglaskom da ista još jedna od mjera pomoći 
obiteljima naše općine. 
-Pred. vijeća: predložio je nadopunu članka I. predložene Odluke i to: 
 - u članku I. iza stavka 3. predlaže.“Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika, radnih 
bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018/2019. u jednokratnom iznosu od 1.000,00 
kuna po učeniku ostvaruju učenici osnovnih i/ili redoviti učenici srednjih škola koji imaju rješenje 
nadležnog Ureda državne uprave o primjerenom programu obrazovanja“. 
 - stavak 4. iz predložene Odluke postaje stavak 5. i ne mijenja se. 
-Zamjenik načelnika: predlaže da se u članku III. stavak 2. ove Odluke upiše da se Zahtjevi mogu 
podnijeti najkasnije do 1. studenog 2018. godine. 
-Luketić: ne slaže se sa člankom I. predložene Odluke s tima da podržava prijedlog Predsj. vijeća. 
-Turi: isto tako kao Luketić ne podržava prijedlog ove Odluke odnosno članak I., i predlaže da se 
razmisli o sufinanciranju nabave udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za 
školsku godinu 2018./2019. za sve učenike. 



Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o sufinanciranju nabave udžbenika, 
radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019. s izmjenom i 
dopunom u članku I. koji je predložio dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 5 glasova, PROTIV 3 glasa 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika, radnih 
bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku godinu 2018./2019. s predloženom 
izmjenom i dopunom u članku I. 
 

toč. 9. 
-Pred. vijeća pročitao je 9. toč. dnev. reda: Razno. i otvorio raspravu. 
-Zamjenik načelnika: podsjetio je na uspješnu organizaciju „Bosutski dani“, dan Općine Andrijaševci i 
još jednom zahvalio svima koji su dali svoj doprinos u organizaciji i provedbi svih događanja ove 
godine. Posjećenost je bila najveća do sada uz sve pohvale gostiju i naših mještana. 
 -upoznao je nazočne da su započeli radovi na rekonstrukciji kolnika u ulici S. Radića u 
Rokovcima, 
 -započeli su radovi na športskom centru „Frankopan“, 
 -ovih dana bit će potpisan ugovor sa izvođačem radova za izvanredno održavanje pješačkih 
hodnika u ulici Plavi Jadran u Rokovcima, 
 -uskoro će započeti i radovi na rekonstrukciji „Igraonice“ pripreme za uređenje Dječjeg vrtića, 
tako da će „Igraonica“ biti privremeno izmještena na primjerenu lokaciju, 
 -obrazložio je sadašnje stanje i što se priprema na obnovi izgorjele farme svinja u 
Andrijaševcima. 
-Duktaj: napominje da je na sjednici LAG-a „Bosutska niz“ koja je održana sinoć izabran novi 
predsjednik LAG-a i to Zlatko Kobašević (naš predsjednik vijeća) te mu na tome čestita. 
-Čestitke su uslijedile i od svih nazočnih. 
-Pred. vijeća: upoznao je nazočne sa aktivnostima LAG-a i sa budućim obvezama u provedbi 
programa. 
 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća zaključio večerašnju sjednicu. 
 
 
Završeno u 20,30 sati. 
 
 
 
               Zapisnik vodio                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
             Zlatko Blažinkov                                                              Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                                                                            
 


	OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
	Slijedom glasovanja usvojene su III. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2018. godinu.

