
  
 
 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
              OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
                     Općinsko vijeće 
  
KLASA:021-05/19-02/04  
URBROJ:2188/02-03-19-4 
 
Rokovci,  23. svibnja 2019. godine 
 

ZAPISNIK 
 
Sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 23. svibnja 2019. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 19:00 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Ljiljana Vendl, Marko Brkić,  Tomislav Škegro, Josip Babić, 
Matea Šebalj, Josip Zetaković,  Marko Luketić, Josip Turi (9) 
 
Odsutni: Goran Smolković, Višnjica Sorčik, Josip Rac, Darko Duktaj (4) 
 
Načelnik i zamjenik općinskog načelnika:  Damir Dekanić, Ante Rajković 
 
Pročelnica: Martina Markota 
 
Jedinstveni upravni odjel: Sanja Uremović 
 
Savjet mladih: Adela Dekanić 
 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Pred. vijeća) pozdravio  
je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 9  vijećnika) i predložio dnevni redi i nadopunu dnevnog reda 
koji glasi: 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Razmatranje Zapisnika sa19. sjednice Općinskog vijeća održane dana 27. ožujka 2019. godine 
2. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2018. godinu 
3. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području 

Općine Andrijaševci 
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u 2018. godini 
6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 
7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2018. godini 
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje aneksa ugovora o dugogodišnjem zakupu 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i aneksa ugovora o privremenom korištenju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH s PIK -VINKOVCI plus d.o.o. 

9. Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o jednostavnoj nabavi 
10. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Andrijaševci 
11. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 
12. Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za komunalnu 



djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području općine Andrijaševci 
13. Prijedlog Analize opravdanosti davanja koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja 

dimnjačarskih poslova na području općine Andrijaševci 
14. Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Bambi“ Rokovci-Andrijaševci 
15. Prijedlog Odluke o imenovanju privremene ravnateljice Dječjeg vrtića 

„Bambi“Rokovci-Andrijaševci 
16. 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 19. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 27. ožujka 2019. godine i otvorio raspravu: 
 
Rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća. 
 

toč.2 
 
Pred. vijeća pročitao je 2. točku dnevnog reda: Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Općine Andrijaševci za 2018. godinu i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: po samim brojevima vidite da je izvršenje više nego dobro. Agencija za plaćanje nam nije 
platila za odrađeni dio radova, a odrađeno je sve na vrijeme, traju provjere radova. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća  Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Općine Andrijaševci za 2018. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 
2018. godinu. 
 

toč.3 
 
Pred. vijeća pročitao je 3. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog 
prostora i otvorio raspravu: 
 
Pročelnica: radi se o tome da je bila izmjena Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Izmjene 
su kozmetičke ali ih moramo imati. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća  Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 
dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje. ZA 9 glasova 
   



Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora kao 
u prijedlogu. 
 
 
 
 
 

toč. 4 
 

Pred. vijeća pročitao je 4. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnim djelatnostima na području Općine Andrijaševci i otvorio raspravu: 
 
Pročelnica: u odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Andrijaševci mijenja se članak 7. 
stavak 1. koji glasi „Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području 
Općine Andrijaševci sljedeće djelatnosti: 1. obavljanje dimnjačarskih poslova.“ 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
komunalnim djelatnostima na području Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 
 

-  Glasovanje. ZA 9 glasova 
   
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim 
djelatnostima na području Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč.5 
 

Pred. vijeća pročitao je 5. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: sve je vidljivo u tablici, malo je manje potrošeno od planiranog. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća  Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata 
i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje. ZA 9 glasova 
   
Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini kao u prijedlogu. 
 

toč.6 
 
Pred. vijeća pročitao je 6. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2018. godini i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2018. godini  dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2018. godini kao u prijedlogu. 
 

toč.7 
 



Pred. vijeća pročitao je 7. točku dnevnog reda Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
nerazvrstanih cesta u 2018. godini i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: ima prostora za bolje održavanje, ali obzirom da kreće izgradnja kanalizacijske mreže nema 
smisla da se sada sve raskopa. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća  Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
nerazvrstanih cesta u 2018. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
nerazvrstanih cesta u 2018. godini kao u prijedlogu. 
 

toč.8 
 

Pred. vijeća pročitao je 8. točku dnevnog reda:  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje 
aneksa ugovora o dugogodišnjem zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i aneksa 
ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH s PIK -VINKOVCI plus 
d.o.o. i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: bio sam na sastanku saborskog povjerenstva.  Potpisivanje Aneksa ugovora bivšeg koncerna 
Agrokor prebačeno je na razinu Općina. Prijedlog je da se prenesu prava i obveze iz ugovora o 
dugogodišnjem zakupu i ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 
sa dosadašnjeg dugogodišnjeg zakupnika/privremenog korisnika PIK VINKOVCI d.d na novog  
dugogodišnjeg zakupnika/privremenog korisnika PIK – VINKOVCI plus d.o.o. iz razloga što od njih 
imamo redovitu uplatu i smatram da je najbolje rješenje potpisivanje Aneksa ugovora o dugogodišnjem 
zakupu i ugovora o privremenom korištenju. 
Među prvima smo u Hrvatskoj napravili program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i možemo 
krenuti u javni natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Prioritet imaju stočari i 
mali obrti. U zakup ide oko 200 hektara zemlje. Maksimalno se po zakupu može dobiti 15 hektara 
zemlje. 
Predsjednik vijeća: dobro gospodarimo. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje 
aneksa ugovora o dugogodišnjem zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i aneksa 
ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH s PIK -VINKOVCI plus 
d.o.o. dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje aneksa 
ugovora o dugogodišnjem zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i aneksa ugovora 
o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH s PIK -VINKOVCI plus 
d.o.o. kao u prijedlogu. 
 

toč.9 
 
Pred. vijeća pročitao je 9. točku dnevnog reda:  Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o 
jednostavnoj nabavi i otvorio raspravu: 
 
Pročelnica: Odluku o jednostavnoj nabavi je do sada donosilo vijeće. Temeljem očitovanja 
Ministarstava gospodarstva, poduzetništva i obrta ista odluka je sada u nadležnosti načelnika. 
 



Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća  Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o jednostavnoj 
nabavi dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o jednostavnoj 
nabavi kao u prijedlogu. 
 

toč.10 
 
Pred. vijeća pročitao je 10. točku dnevnog reda:  Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području 
Općine Andrijaševci i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća  Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine 
Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine 
Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč.11 
 

Pred. vijeća pročitao je 11. točku dnevnog reda:  Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za 
procjenu šteta od prirodnih nepogoda i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća  Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od 
prirodnih nepogoda dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od 
prirodnih nepogoda kao u prijedlogu. 
 

toč.12 
 

Pred. vijeća pročitao je 12. točku dnevnog reda:  Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva 
za davanje koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području općine 
Andrijaševci i otvorio raspravu: 
 
Pročelnica: u stručnom povjerenstvu za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na 
području Općine Andrijaševci treba biti najmanje 3 člana, a najviše 7 članova. 
Predloženi članovi su: 
1. Martina Markota – kao predsjednica 
2. Sanja Uremović – kao član 
3. Matea Šebalj – kao član 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća  Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za 
davanje koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području općine 
Andrijaševci dao na usvajanje. 
 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 



Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje 
koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području općine 
Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč. 13 
 

Pred. vijeća pročitao je 13. točku dnevnog reda:  Prijedlog Analize opravdanosti davanja koncesije za 
komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području općine Andrijaševci i otvorio 
raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća  Prijedlog Analize opravdanosti davanja koncesije za komunalnu 
djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Analize opravdanosti davanja koncesije za komunalnu 
djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč. 14 
 

Pred. vijeća pročitao je 14. točku dnevnog reda:  Odluka o osnivanju dječjeg vrtića „Bambi Rokovci-
Andrijaševci“ i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća  Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića „Bambi Rokovci-Andrijaševci“ 
dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića „Bambi Rokovci-
Andrijaševci“ kao u prijedlogu. 
 

toč.15 
 

Pred. vijeća pročitao je 15. točku dnevnog reda:  Odluka o imenovanju privremene ravnateljice dječjeg 
vrtića „Bambi Rokovci-Andrijaševci“ i otvorio raspravu: 
Za privremenu ravnateljicu predlaže se Svjetlana Draženović. 
Rasprave nije bilo te je Pred.vijeća  Odluku o imenovanju privremene ravnateljice Dječjeg vrtića 
„Bambi Rokovci-Andrijaševci“ dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 9 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o imenovanju privremene ravnateljice Dječjeg vrtića 
„Bambi Rokovci-Andrijaševci“ kao u prijedlogu. 
 
 

toč. 16 
 
Pred. vijeća pročitao je 13. točku dnevnog reda: Razno i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: približavaju nam se dani Općine odnosno Bosutski dani, sve je definirano. Izvođači koji će 
nastupati u petak su Klapa Rišpet, u subotu Ansambl Ravnica Subotica i u nedjelju grupa Vigor.  
Poslali smo zamolbu U NK DINAMO ispred Općine za gostovanje u novootvorenom prostoru 
Nogometnog kluba Frankopan. Već nam je NK RUDEŠ odradio na novom prostoru jedan trening. 
Imamo i natjecanje Ženske nogometne lige  koja će se održati 12. lipnja 2019. godine također na 
novootvorenom prostoru. Gotova je i druga tribina koja se nalazi uz sam prostor svlačionica. 



Jedan od problema sa kojima se susrećemo su psi lutalice, ako tko ima kakav prijedlog kako riješiti taj 
problem molim da se javi. Azili su puni, jednostavno nemamo rješenje. 
Zgrada Općine se uređuje izvana, dobili smo i unutarnje uređenje od Ministarstva regionalnog razvoja. 
Što se tiče uređenja centra Rokovaca sa gospođom Vujicom smo u pregovorima. Imamo ideju napraviti 
muzejski postav u kući gospođe Fuks – u spomen na supruga. Krenuli smo zajedno sa gospođom 
Višnjom Sorčik u projekt izrade Monografije Općine Andrijaševci.  
 
 
 
Zaključeno u 20:23 sati 
 
 
   Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća 
 
   Sanja Uremović                   Zlatko Kobašević, bacc.oec. 
 
________________                ___________________________ 
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