
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/18-02/07 
URBROJ: 2188/02-03-18-4 
Rokovci, 10.  rujna 2018. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
Sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 10. rujna 2018. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 20.oo sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, , Darko Duktaj, Josip Babić, Marko Luketić, Josip Rac, 
Marko Brkić, Ljiljana Vendl, Višnjica Sorčik, Tomislav Škegro i Matea Šebalj  koja je pristupila na 
sjednicu kod 5. točke dnevnog reda (9+1)  
Odsutni: Goran Smolković, Josip Zetaković, Josip Turi,(do 5. točke dnev. reda Matea Šebalj) 
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 7 vijećnika) i predložio dnevni reda koji glasi: 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Razmatranje Zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća održane dana 17. srpnja 2018. godine 
2. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2018. godinu 
3. Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za 

razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine 
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Jedinstvene procjene ugroženosti zaštite od požara i tehnološke 

eksplozije Grada Vinkovci i Općine Andrijaševci i  Zajedničkog plana zaštite od požara Grada 
Vinkovci i Općine Andrijaševci  

5. Prijedlog Odluke o izgradnji Gospodarske zone „Biljana“ 
6. Razmatranje V. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2018. godinu 
7. Razmatranje VI. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2018. godinu 
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  
9. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2019. godinu 
10. Razno. 

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

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojen je predloženi Dnevni red 
 

toč.1. 
- Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda: Razmatranje Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 17. srpnja 2018. godine i otvorio raspravu. 
Rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća. 



 
toč. 2. 

- Pred. vijeća je pročitao 2. točku dnev. reda: Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna za 2018. godinu i otvorio raspravu. 
-Načelnik: obrazložio je predloženu Odluku o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
proračuna Općine Andrijaševci za 2018. godinu. Stanje je više nego zadovoljavajuće i sve je u 
planiranim okvirima. Proračun će na kraju godine vjerojatno biti veći od prošlogodišnjeg što 
je za svaku pohvalu i vidljivo je da se dobro planira i dobro radi. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2018. godinu dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje. ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Andrijaševci 
za 2018. godinu 

toč.3. 
-Pred. vijeća je pročitao 3. toč. dnev. reda Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu općinskog 
načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine i otvorio raspravu. 
-Načelnik: obrazložio je Izvješće o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine 
Andrijaševci za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine. U Izvješću se osvrnuo na sve 
značajnije stavke koje se odnose na navedeno razdoblje i predložio je vijećnicima da ukoliko 
imaju potrebe za bilo kakvim pojašnjenjem da se jave i spreman je još detaljnije sve pojasniti. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine 
Andrijaševci za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojeno je Izvješće o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine 
Andrijaševci za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine 
 

toč.4. 
-Pred. vijeća pročitao je 4. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o usvajanju Jedinstvene procjene 
ugroženosti zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Vinkovci i Općine Andrijaševci i  
Zajedničkog plana zaštite od požara Grada Vinkovci i Općine Andrijaševci  i otvorio raspravu. 
-Načelnik: obrazložio je donošenje predložene Odluke koja će u konačnici biti značajna za područje 
Općine Andrijaševci glede cjelovite zaštite od požara. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o usvajanju Jedinstvene procjene 
ugroženosti zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Vinkovci i Općine Andrijaševci i  
Zajedničkog plana zaštite od požara Grada Vinkovci i Općine Andrijaševci  dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o usvajanju Jedinstvene procjene ugroženosti zaštite 
od požara i tehnološke eksplozije Grada Vinkovci i Općine Andrijaševci i  Zajedničkog plana 
zaštite od požara Grada Vinkovci i Općine Andrijaševci  kao u prijedlogu. 
 

toč. 5.  
-Pred. vijeća pročitao je 5. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o izgradnji Gospodarske zone „Biljana“ 
 i otvorio raspravu. 
-Sjednici je pristupila Matea Šebalj. 
-Načelnik: pojasnio je donošenje ovakve Odluke koja će u budućnosti biti značajna za gospodarske 
subjekte iz Općine Andrijaševci a i šire. 
-Rac: uključio se u raspravu s konkretnim prijedlozima glede otvaranja mogućnosti suradnje i 
inicijative za moguće uključenje raznih djelatnosti koje se mogu uključiti u gospodarsku zonu uz 
značajni udio sredstava iz EU i pripadajućih ministarstava. 
-Načelnik: pohvaljuje ovakvu inicijativu i vjeruje da će svaka dobra ideja koja ima za cilj održivost i 
gospodarsku perspektivu dobro doći našem okruženju. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o izgradnji Gospodarske zone „Biljana“ 
dao na usvajanje. 
 



- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja usvojena je Odluka o izgradnji Gospodarske zone „Biljana“ kao u 
prijedlogu. 
 

toč. 6. 
-Pred. vijeća pročitao je 6. toč. dnev. reda: Razmatranje V. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2018. godinu i otvorio raspravu. 
- Pročelnica: obrazložila je V. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2018. godinu 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća je V. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci 
za 2018. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

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

toč. 7. 
-Pred. vijeća pročitao je 7. toč. dnev. reda: Razmatranje VI. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2018. godinu i otvorio raspravu. 
-Pročelnica: obrazložila je VI. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2018. godinu 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća je VI. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci 
za 2018. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

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

toč. 8. 
-Pred. vijeća pročitao je 8. toč. dnev. reda: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i otvorio raspravu. 
-Načelnik: pojasnio je donošenje ovakve Odluke. Ugovaranje dopuštenog minusa sa PBZ na računu 
općine vjerojatno će biti potrebno jer se može dogoditi da se preklope izdaci za izvođače radova 
odnosno radove koji su u tijeku a do tada nećemo još dobiti sredstva od nadležnih ministarstava. 
Slijedom navedenog predlaže da ugovorimo s PBZ iznos dopuštenog minusa na računu od 
1.500.000,00 kuna za slučaj takvih potreba. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti kao u prijedlogu. 
 

toč. 9. 
-Pred. vijeća pročitao je 9. toč. dnev. reda: Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Općine 
Andrijaševci za 2019. godinu i otvorio raspravu. 
-Predsjednica savjeta mladih: obrazložila je predloženi Program rada savjeta mladih za 2019. godinu. 
-Rasprave po predloženom Programu nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Programa rada Savjeta 
mladih Općine Andrijaševci za 2019. godinu dao na usvajanje. 
 
 -Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je Program rada savjeta mladih za 2019. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.10. 
Pred. vijeća pročitao je 10. toč. dnev. reda: Razno i otvorio raspravu 
-Načelnik: osvrnuo se na radove koji su u tijeku. Dinamika radova u ulici S. Radića kao i ulici Pl. 
Jadran je za sada zadovoljavajuća. Očekuje da će se nastaviti istim tempom i da će sve biti na vrijeme 
završeno. 
-Uskoro se očekuje i početak radova na izgradnji „Dječjeg vrtića“. 
-Nažalost, u zadnje vrijeme se pojavljuje problem izvođača radova posebice građevinske struke, no 
vjeruje da će se i tu iznaći dobra rješenja u postupku Javnog nadmetanja. 



-Duktaj: zahvaljuje se na aktivnostima načelniku i Zajednici špor. udruga Općine Andrijaševci na 
naporima koje svi zajedno ulažu kako bi sve funkcioniralo u zadanim i predviđenim okvirima. 
-Načelnik: podsjeća da će ove godine „Dječja igraonica“ početi sa radom u listopadu mjesecu a ne kao 
prethodnih godina u veljači što će uveliko olakšati roditeljima koji djecu dovode u igraonicu. 
-Zamjenik načelnika: upoznaje nazočne da je općina dobila Odluku o energetskoj prihvatljivosti 
(zgrade općine), tako da je za očekivati da će i ta obnova uskoro krenuti. 
-Škegro: vrijedno je napomenuti da je došlo do susreta mještana Rokovaca-Andrijaševaca sa onima 
koji su nekada davno odselili u Zagreb i očekuje da će se ta tradicija i u budućnosti održati. 
 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća zaključio večerašnju sjednicu. 
 
 
 
 
Završeno u 20,10 sati. 
 
 
 
               Zapisnik vodio                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
             Zlatko Blažinkov                                                              Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                                                                            
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