
 
 
 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
              OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
           Općinsko vijeće 
  
KLASA:021-05/19-02/06  
URBROJ:2188/02-03-19-4 
 
Rokovci,  09. rujna 2019. godine 
 

ZAPISNIK 
 
Sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 09. rujna 2019. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 20:00 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Ljiljana Vendl, Marko Brkić,Tomislav Škegro, Josip Babić, 
Matea Šebalj, Marko Luketić,  Josip Rac, Darko Duktaj, Josip Turi, Višnjica Sorčik 
 
Odsutni: Josip Zetaković, Goran Smolković 
 
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 10 vijećnika) i predložio dnevni redi i nadopunu dnevnog reda 
koji glasi: 

D N E V N I    R E D 
 
 

1. Razmatranje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća održane dana 17. srpnja 2019. godine 
2. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2019. 

godinu 
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Općine Andrijaševci za razdoblje 

2017. do 2022. godine 
4. Razmatranje VI., VII. i VIII. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2019. 

godinu 
5. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu 

Andrijaševci za 2020. godinu 
6. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bambi Rokovci – 

Andrijaševci 
7. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2020. godinu 
8. Odluka o davanju suglasnosti 
9. 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 sa 21. sjednice Općinskog vijeća 
održane dana 17. srpnja 2019. godine i otvorio raspravu: 
 
Rasprave  nije bilo te je Pred. vijeća Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća. 
 

toč.2 
 
Pred. vijeća pročitao je 2. točku dnevnog reda: Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Općine Andrijaševci za 2019. godinu i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: pred vama su materijali, radi se o tome da moramo do kraja isplatiti sredstva da bi dobili 
račune, na svim projektima imamo penalizacije od 5%, uskraćuju nam sredstva iz raznih razloga. Ovaj 
put je rashod je veći od prihoda još nam nisu isplaćena sredstva za sve projkte. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Općine Andrijaševci za 2019. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Općine Andrijaševci za 2019. godinu 

 
 
 
 

toč.3 
 
Pred. vijeća pročitao je 3. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma 
Općine Andrijaševci za razdoblje 2017. do 2022. godine  i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: Strategija razvoja turizma je gotova, imali ste prilike prelistati. Bio sam na sastanku sa 
Zdenkom Tomčićem iz Adria Bonusa  d.o.o. poveli su potencijalne investitore, pokazali smo im sve 
interesantne lokacije, oni su se obvezali dostaviti poslovni plan. Ideja je napraviti kamp naselje sa 
svom infrastrukturom. Predložili su nam i partnerstvo domaćih ljudi. Strategija razvoja turizma nam je 
potrebna, bez nje ne možemo krenuti u ništa, sada će nam i „Zidine“ dobiti jednu zajedničku sliku. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma 
Općine Andrijaševci za razdoblje 2017. do 2022. godine  dao na usvajanje. 
 



-  Glasovanje. ZA 11 glasova 
  
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Općine 
Andrijaševci za razdoblje 2017. do 2022. godine  kao u prijedlogu. 
 
 

toč. 4 
 

Pred. vijeća pročitao je 4. točku dnevnog reda: Razmatranje VI., VII. i VIII. izmjena i dopuna Plana 
nabave Općine Andrijaševci za 2019. godinu i otvorio raspravu: 
 
Pročelnik: izmjene koje su nastupile nalaze se u tablici pod rednim brojem 24., 30., 36., 49., 68., 69., 
71., 77., 78., 79., 83., 84., 85., 88., 90., 91., 92. i 93. neke stavke su dodane, neke izmijenjene. 
 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Razmatranje VI., VII. i VIII. izmjena i dopuna Plana 
nabave Općine Andrijaševci za 2019. godinu dao na usvajanje. 
 
 

-  Glasovanje. ZA 11 glasova 
  
Slijedom glasovanja, usvojen je Razmatranje VI., VII. i VIII. izmjena i dopuna Plana nabave 
Općine Andrijaševci za 2019. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.5 
 

Pred. vijeća pročitao je 5. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u 
području prirodnih nepogoda za Općinu Andrijaševci za 2020. godinu i otvorio raspravu:  
 
Rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području 
prirodnih nepogoda za Općinu Andrijaševci za 2020. godinu dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje. ZA 11 glasova 
  
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području 
prirodnih nepogoda za Općinu Andrijaševci za 2020. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.6 
 
Pred. vijeća pročitao je 6. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića Bambi Rokovci – Andrijaševci  i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: došli smo i do toga da je dječji vrtić u funkciji, još uvijek ne kako institucija ali dobili smo 
odobrenje za osnivanje. Da bi to sve funkcioniralo moramo imati vijeće i donijeti Odluku o tri člana. 
Moj prijedlog su Darko Duktaj – kao predsjednik Zajednice športskih udruga, Josipa Markobašić – 
kao defektolog i Marija Smolčić kao radnica u prosvjeti. Za sada su dovoljna tri člana, kasnije se 
pridružuju još dva. Bez vijeća ne možemo provesti natječaj za zapošljavanje djelatnika. 
Škegro: koja je daljnja procedura? 
Načalnik: donošenje akata, sistematizacija, natječaj i zapošljavanje. 
Duktaj: još su ti i pečat, Ured državne uprave i još dosta sitnica. 
Turi: zgrada vrtića je gotova i sve je uredu? 
Načelnik: sve je riješeno  osim pitanja institucije kao što smo rekli. 
 
 
 



Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića Bambi Rokovci – Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića Bambi Rokovci – Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

 
toč.7 

Pred. vijeća pročitao je 7. točku dnevnog reda Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Općine 
Andrijaševci za 2020. godinu i otvorio raspravu: 
 
Adela Dekanić: ispred vas se nalazi program Savjeta mladih Općine Andrijaševci za  2020. godinu 
koje smo donijeli 26. kolovoza 2019. godine ovim putem vama na odobrenje. Kroz program je 
naveden rad mladih u Općini, ciljana skupina mladih između 15 i 30 godina. Napominjem da se preko 
facebook-a oglašavamo. Bili smo u Varaždinu na kongresu savjeta mladih gdje smo izmijenili razna 
iskustva. 
Sorčik: savjetovala bi Adeli, da se uključe u program Centra izvrsnosti koje će uskoro zaživjeti u 
Vinkovcima, mogu se uključiti mladi iz osnovnih i srednjih škola. 
Babić: koji članovi su primljeni u kongres? 
Adela Dekanić: Lea Levaković, Erika Vincetić i Adela Dekanić 
Sorčik: ako bude zainteresiranih za program, obzirom da je to EU projekt može se dobiti naknada za 
prijevoz. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Općine 
Andrijaševci za 2020. godinu  dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Općine Andrijaševci 
za 2020. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.8 
 

Pred. vijeća pročitao je 8. točku dnevnog reda:  Odluka o davanju suglasnosti i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: ističe nam dozvoljeni minus na računu, moramo ga produžiti, nismo ga koristili ali mislim 
da hoćemo. 
 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Odluku o davanju suglasnosti dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti kao u prijedlogu. 
 

 
toč.19 

 
Pred. vijeća pročitao je 9. točku dnevnog reda:  Razno i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: održali smo sastanak u vezi izrade monografije Rokovaca i Andrijaševaca želimo da bude 
napravljeno opsežno sa svim informacijama. 



Molim svi se angražirajte, uključit ćemo i sve udruge i klubove da nam dostave sve povijesne podatke. 
Svatko ima nekakvu informaciju. Monografija neće biti dijelo na tisuću stranica ali će biti kvalitetno. 
Napomenuo bih kako ovih dana dolazi novo kombi vozilo na korist svima, i apel svima da ga  se 
koristi kao da je osobno. 
Duktaj: bit će objavljen poziv roditeljima predškolske dobi.  
Načelnik: djeca koja idu u vrtić proći će u okviru vrtića.  
Škegro: koja je dobna skupina za djecu u vrtiću? 
Načelnik: od tri godine na dalje. Nadamo se da će biti pedeset djece što je i kapacitet. 
Sorčik: napominjem da su od tečaja za državnu maturu svi položili, bilo je samo problema sa jednim 
učenikom pao je esej, ali smo uložili žalbi i sad je on sretno upisani student elektrotehničkog fakulteta. 
Načelnik: nismo dovoljno naglašavali rezultate, pohvala i zahvala Višnji Sorčik što je sve to 
pokrenula. 
Sorčik: Hvala Bogu na dva kombija, sada će biti dovljno mjesta za „Fedoš“ 
Babić: kako je stanje sa smećem u selu? 
Načelnik: na tržnici smo maknuli smeće sada se hrpe stvaraju na drugim mjestima. 
Predsjednik vijeća: izvještava o aktualnostima koji se odvijaju u Lagu Bosutski niz. 
 
 
 
 
 
 
Zaključeno u 21:03 sati 
 
 
Zapisnik vodila                                                         Predsjednik Općinskog vijeća 
 
Sanja Uremović      Zlatko Kobašević, bacc.oec. 
 
________________                ___________________________ 
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