
       
 
 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
            
                 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
                      Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/19-02/03 
URBROJ: 2188/02-03-19-1 
Rokovci, 20. ožujka 2019. godine  

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- 
pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 34. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, br.2/13 i 2/18), a sukladno članku 56. - 58. Poslovnika Općinskog 
vijeća  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br.12/09, 2/13 i 2/18), sazivam 19. 
sjednicu Općinskog vijeća Općine Andrijaševci koja će se održati dana 27. ožujka 2019. godine 
(srijeda) s početkom u 20.00 sati. 

Za Sjednicu predlažem slijedeći: 
D N E V N I    R E D 

 
 

1. Razmatranje Zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća održane dana 06. ožujka 2019. godine 
2. Razmatranje III. izmjena i dopuna Plana nabave za Općinu Andrijaševci za 2019. godinu 
3. Prijedlog Odluke o  agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih 

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

4. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci 
za razdoblje 2016. – 2022. godine 

5. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 1196 k.o. Rokovci 
6. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u 

izgradnju pješačke staze u Ulici Kralja Tomislava u Andrijaševcima 
7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

ukopa pokojnika unutar groblja  
8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih 

poslova 
9. Prijedlog Odluke o načinu raspolaganja nekretninama u k.o. Savudrija i k.o. Biograd Na Moru 

te poslovnim udjelima u trgovačkim društvima 
10. Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za  

razdoblje srpanj- prosinac 2018. godine 
11. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 

Općine Andrijaševci za 2018. godinu  
12. Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 

odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada 
 i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Andrijaševci u 2018. godini 
13. Razmatranje Godišnjeg izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2018. godini 
14. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara u Općini Andrijaševci za 2018.  godinu 
15. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2018. 

godinu 
16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za Općinu Andrijaševci u 2018. godini 
17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu 
18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu za 2018. godinu 



       
 
 
 

19. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za gospodarske, tehničke 
socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2018. godini 

20. Razmatranje Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Odluke o korištenju sredstava od zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. 
godinu 

21. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu 

22. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2018. godinu 
23. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga  kandidata za suce porotnike Županijskog suda u 

Vukovaru 
24. Razno. 

 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                                    Zlatko Kobašević, bacc. oec. 
 
 
 
Napomena: 
Molimo sve članove Općinskog vijeća da potvrde svoj dolazak na predmetnu sjednicu ili da obavijest o 
svom izostanku jave na broj telefona 225-400 (Općina Andrijaševci).  


