
  
 
 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
              OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
                     Općinsko vijeće 
  
KLASA:021-05/19-02/01  
URBROJ:2188/02-03-19-5 
 
Rokovci,  31. siječnja 2019. godine 
 

ZAPISNIK 
 
Sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 31. siječnja 2019. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 19.00 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Darko Duktaj, Josip Rac, Ljiljana Vendl, Marko Brkić,  
Tomislav Škegro, Marko Luketić, Višnjica Sorčik, Josip Turi, Josip Babić, Matea Šebalj (11) 
 
Odsutni: Goran Smolković, Josip Zetaković (2) 
 
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić dipl.ing.šum. i Ante Rajković 
 
Pročelnica: Martina Markota 
 
Jedinstveni upravni odjel: Sanja Uremović 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Pred. vijeća) pozdravio  
je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 11  vijećnika) i predložio dnevni redi nadopunu dvnevnog reda 
koji glasi: 
 

D N E V N I    R E D 
 

 
1. Razmatranje Zapisnika s 16. sjednice Općinskog vijeća održane dana 28.prosinca2018. godine 
2. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu 
3. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja 

smještaja u turizmu  
4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Andrijaševci 
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjesnim grobljima 
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju pješačke staze u Ulici 

Kralja Tomislava u Andrijaševcime 
7. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za razdoblje 

2016.-2022.godine 
8. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga  kandidata za suce porotnike 
9. Razmatranje Plana nabave Općine Andrijaševci za 2019. godinu 
10. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  
11. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 
12. Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade 
13. Razno. 



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

-Glasovanje: ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je predloženi Dnevni red. 
 

toč.1 
Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda: Razmatranje Zapisnika s 16. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 28. prosinca 2018. godine  i otvorio raspravu: 
 
Rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća. 
 

 
 
 

toč.2 
Pred. vijeća je pročitao 2. točku dnev. reda Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu i otvorio 
raspravu: 
Načelnik: u novoj Odluci o Komunalnom doprinosu stimulativni smo za one koji žele graditi. U 
usporedbi sa starom Odlukom išli smo na manje plaćanje.   
Daljnje rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu   dao na 
usvajanje 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu  kao u prijedlogu.  

 
 

toč.3 
Pred. vijeća je pročitao 3. točku dnev. reda  Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na djelatnosti 
iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu i otvorio raspravu:  
Načelnik: visina paušalnog poreza na području Općine Andrijaševci određuje se u iznosu 150,00 kuna 
po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu odnosno po smještajnoj 
jedinici u objektu za robinzonski smještaj. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na djelatnosti 
iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na djelatnosti 
iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu kao u prijedlogu. 
 

 
 
 
 
 
 



toč.4 
Pred. vijeća je pročitao 4. točku dnev. reda  Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području 
Općine Andrijaševci i otvorio raspravu: 
Načelnik: u Odluci stoje nabrojane djelatnosti, što se radi i što se ne radi. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području 
Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području 
Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 
 

toč.5 
 
Pred.vijeća pročitao je 5. točku dnev. reda Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjesnim 
grobljima i otvorio raspravu: 
Načelnik: u Odluci o mjesnim grobljima do sada se izjava žalbe dostavljala u Županiju od sada se 
dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Andrijaševci. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjesnim 
grobljima dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjesnim 
grobljima kao u prijedlogu. 
 

toč.6 
Pred.vijeća pročitao je 6. točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu 
ulaganja u izgradnju pješačke staze u Ulici Kralja Tomislava u Andrijaševcima i otvorio raspravu: 
Načelnik: Staza je lošta i gledano na mjere koje imamo krećemo u projekt „Izgradnja pješačke staze u 
Ulici Kralja Tomislava u Andrijaševcima“ 
Škegro: kad se planira krenuti sa radovima? 
Načelnik: krećemo sa natječajem. 
Pred.vijeća: natječaj je objavljen od strane Lokalne akcijske grupe „LAG BOSUTSKI NIZ“ . 
Luketić: Jel ide izgradanja na obje strane ulice ili samo jedna? 
Načelnik: za sada samo jedna strana. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu 
ulaganja u izgradnju pješačke staze u Ulici Kralja Tomislava u Andrijaševcima dao na usvajanje: 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u 
izgradnju pješačke staze u Ulici Kralja Tomislava u Andrijaševcima kao  u prijedlogu. 
 
 

toč.7 
Pred.vijeća pročitao je 7. točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja 
otpadom Općine Andrijaševci za razdoblje 2016.-2022. godine i otvorio raspravu: 
Načelnik: konačno nakon 3 godine smo uspjeli u izradi Plana gospodarenje otpadom. Konzultant Jaić 
iz Bjelovara, bio je povoljan za izradu PGO, ali smo brzo i požalili jer nije ništa dobro odradio. 
Plan gospodarenja otpadom moramo imati jer bez njega ne možemo na natječaje. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom 
Općine Andrijaševci za razdoblje 2016.-2022. godine dao na usvajanje: 
 



 
- Glasovanje. ZA 11 glasova 

 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom 
Općine Andrijaševci za razdoblje 2016.-2022. godine kao u prijedlogu. 
 
 

toč.8 
Pred.vijeća je pročitao 8. točku dnevnog reda Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga  kandidata 
za suce porotnike i otvorio raspravu: 
Načelnik: Kao svake četiri godine moramo izabrati kandidate za suce porotnike Općinskog suda u 
Vinkovcima. Predlažu se Ljiljana Vendl i Zlatko Blažinkov. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga  kandidata za 
suce porotnike dao na usvajanje: 
 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga  kandidata za suce 
porotnike kao u prijedlogu. 
 
 
 

toč.9 
Pred.vijeća pročitao je 9. točku dnevnog reda Razmatranje Plana nabave Općine Andrijaševci za 2019. 
godinu i otvorio raspravu: 
Pročelnica: vezano uz Plan nabave 2019. prati stavke kao prošle godine osim novih od ove godine. 
Općinskom načelniku Općine Andrijaševci daje se ovlaštenje za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, 
odnosno okvirnog sporazuma ili izdavanja narudžbenica kao i ugovora o nabavi roba, radova ili usluga 
odnosno izdavanja narudžbenica. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Razmatranje Plana nabave Općine Andrijaševci za 2019. 
godinu dao na usvajanje: 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje Plana nabave Općine Andrijaševci za 2019. 
godinu kao u prijedlogu. 
 
 

toč.10 
Pred.vijeća pročitao je 10. točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika i otvorio raspravu: 
Načelnik: radi se o tome da Zlatko Blažinkov ide u mirovinu i ostaje dobar dio posla, odluka je ta da 
se primi jedna osoba ekonomskog fakulteta. Tu stavku nismo imali reguliranu pa smo morali i tome 
prići. Osoba koja će biti zaposlena prvo će imati ugovor na godinu dana. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće 
službenika i namještenika dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 
namještenika kao u prijedlogu. 
 
 
 



toč.11 
Pred.vijeća pročitao je 11. točku dnevnog reda Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi i 
otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Odluku o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi kao u 
prijedlogu. 
 
 

toč.12 
Pred.vijeća pročitao je 12. točku dnevnog reda Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade 
i otvorio raspravu: 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Odluku o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade dao na 
usvajanje. 
  
 - 
Glasovanje. ZA 11 glasova 
 

toč.13 
 
Pred.vijeća pročitao je 13. točku dnevnog reda Razno i otvorio raspravu: 
Načelnik: informirani ste za događaj vezan za prijenos prava iz dijelova firme Agrokor. Organiziran je 
Saborski odbor na kojem su sudjelovali načelnici i gradonačelnici cijele hrvatske. Sa naših prostora 
sam bio ja, Jarmina, Nijemci, Vinkovci, Otok. Zakonski akt je donesen, ima ovršno pravo na prijenos 
ugovora određenih zemljišta. Pitanje je tko će ih potpisati. Prije odlaska u sabor održali smo sastanak 
sa  poljoprivrednicima 20 i nešto ljudi je sudjelovalo. Bili su za opciju da se zemljište podjeli u selu. 
Utvrdio sam broj zaposlenih u PIK-u, 56 ljudi radi u PIK-u koji su iz naše Općine. Sve smo stavili na 
papir i izračunali. PIK radi 800 hektara, a OPG-i iz naše Općine rade 300 hektara i plaćaju sami sebi 
doprinose. Ne možemo prigovoriti. 
Odobren je program raspolaganja zemljištem, neće krenuti do ljeta. Na natječaj ide oko 190 hektara 
zemlje. Ograničena kvota po OPG-u je  15 hektara. 
Pri kraju je projekt Dom kulture, dogovoren je niz detalja. Bit će na tri etaže, amfiteatar sa 170 mjesta, 
oprema za filmske i kazališne predstave, prostorije za udruge, čitaonica. 
Frankopan, radovi su pri kraju, grijanje je uključeno. Vrtić, sa izvođačima pregovori ali sve ide 
pristojnom dinamikom. 
Luketić: što je sa kućom od Dekanića? 
Načelnik: ne možemo za sada izvršiti parcelaciju, sve će biti ok. 
Načelnik: kreće nam i energetska obnova općine, sa Bosom sam razgovarao, obećao je urediti prostor 
gdje je trgovina. 
Škegro: kad kreće kanalizacija? 
Načelnik: kreće čim dozvoli vrijeme, u razgovoru smo sa izvođačima, prijedlog je da naše Komunalno 
društvo radi priključke. Do 2020. godine sve mora biti gotovo. 
 
Zaključeno u 19:45 sati 
 
 
   Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća 
 
   Sanja Uremović                   Zlatko Kobašević, bacc.oec. 
 
________________                ___________________________ 
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