
 
 
 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
              OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
           Općinsko vijeće 
  
KLASA:021-05/19-02/07  
URBROJ:2188/02-03-19-3 
 
Rokovci,  02. listopada 2019. godine 
 

ZAPISNIK 
 
Sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 02. llistopada 2019. godine u Općini 
Andrijaševci, Rokovci, Vinkovačka 6, s početkom u 19:30 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Ljiljana Vendl, Marko Brkić,Tomislav Škegro, Josip Babić, 
Matea Šebalj, Marko Luketić,  Josip Rac, Darko Duktaj, Josip Zetaković (10) 
 
Odsutni: Goran Smolković, Josip Turi, Višnjica Sorčik (3) 
 
Načelnik i zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić, 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 10 vijećnika) i predložio dnevni redi i nadopunu dnevnog reda 
koji glasi: 

D N E V N I    R E D 
 
 

1. Razmatranje Zapisnika sa22. sjednice Općinskog vijeća održane dana 9.rujna 2019. godine 
2. Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za 

razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine 
3. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Bambi 

Rokovci-Andrijaševci 
4. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci 
5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Općinu Andrijaševci 
6. Prijedlog Odluke davanju suglasnosti na prijedlog Mjerila za upis djece u Dječji vrtić Bambi 

Rokovci-Andrijaševci 
7. Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu sufinanciranja djelatnosti i utvrđivanja cijena usluga 

u Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-Andrijaševci 
8. Prijedlog Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaća radnika zaposlenih u Dječjem 

vrtiću Bambi Rokovci-Andrijaševci 
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije  

za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci 
10. Razno. 

 



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

-Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja usvojen je predloženi Dnevni red. 
 

toč.1 
 

Pred. vijeća je pročitao 1. točku dnev. reda: Razmatranje Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog 
vijeća održane dana 09. rujna 2019. godine i otvorio raspravu: 
 
Darko Duktaj: primjećuje u zapisniku u nazočnim vijećnicima  navedenih jedanaest, a utvrđeni 
kvorum navedenih deset vijećnika i traži ispravak. 
 

- Glasovanje. ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća. 
 

toč.2 
 
Pred. vijeća pročitao je 2. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu 
općinskog načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine i otvorio 
raspravu: 
 
Načelnik: zahvaljujem Predsjedniku, ne želim dužiti, samo ću se dotaknuti par detalja, imamo 
ostvareno 80% komunalne naknade, često ljudi nemaju, a često i neće da plaćaju. Zbrinjavanje 
komunalnog otpada, kao što ste mogli vidjeti maknuli smo zeleni otok sa tržnice a problem se pojavio 
kod vrtića, ostavlja se razni komunalni otpad iz kućanstava, što iz našeg sela što i iz okolnih sela. 
 
VIJEĆU SE PRIDRUŽUJE VIŠNJICA SORČIK 19:46 SATI 
 
Načelnik: Trebao bi nam se pojačati demografski razvitak, ove godine su nam Rokovci u deficitu za 
razliku od prošle godine kad su bili Andrijaševci. Znatno ima veći broj umrlih nego rođenih. 
Imali smo energetsku obnovu zgrade Općine izvana, sada kao što možete vidjeti iznutra, nadamo se da 
će radovi biti brzo gotovi. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu općinskog 
načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu općinskog 
načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine 
 

toč.3 
 
Pred. vijeća pročitao je 3. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti 
na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: današnje vijeće je održano kako bi požurili rad dječjeg vrtića. 
Darko Duktaj: dinamika dokumentacije kojima ćemo krenuti sa radom je vrlo brza, dokumentacije ima 
dosta između toga i ovaj statut. Niz dokumentacije još moramo priložiti, grešaka ima ali ispraviti ćemo 
ih tokom osnivanja, a među osnivačima su Blanka Vincetić i Svjetlana Draženović. 
 



 
 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje. ZA 11 glasova 
  
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 
Statuta Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 
 

toč. 4 
 

Pred. vijeća pročitao je 4. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti 
na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-
Andrijaševci i otvorio raspravu: 
 
Tomislav Škegro: jel imamo isti pravilnik kao ostali vrtići? 
Načelnik: pravilnici su manje-više svugdje isti, samo smo ga prilagodili nama. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 
prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci 
dao na usvajanje. 
 

-  Glasovanje. ZA 11 glasova 
  
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bambi Rokovci-Andrijaševci 
kao u prijedlogu. 
 

toč.5 
 

Pred. vijeća pročitao je 5. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Andrijaševci i otvorio raspravu:  
 
Predsjednik vijeća: čita prijedlog članova: Martina Markota, kao pravnica, Željko Grgić kao geodet, 
Petra Dasović kao agronom, Marko Brkić i Zlatko Kobašević kao članovi Općinskog vijeća. 
Načelnik: Htjeli smo požuriti sa natječajem zbog usjeva, međutim tek sutra Matić ide u Ministarstvo 
radi nejasnih sitnica na razgovor. Da ne bi navukli bijes ljudi na sebe, nastojimo odraditi što prije i što 
bolje ali jako teško. Želim naglasiti da se članovi obitelji predstavnika povjerenstava ne mogu javiti na 
natječaj. 
 

-  Glasovanje. ZA 11 glasova 
  
Slijedom glasovanja, usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Andrijaševci kao u 
prijedlogu. 
 

 
 
 
 
 
 



toč.6 
 
Pred. vijeća pročitao je 6. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke davanju suglasnosti na prijedlog 
Mjerila za upis djece u Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: ovo su sve stvari koje moramo donijeti kako bi što prije krenuli u rad sa vrtićem. 
Josip Rac: koliki je kapacitet? 
Načelnik: 22 + 22 
Darko Duktaj: Zakon je dosta konfuzan, ima dosta nejasnih stvari, osobito mjerila. Uspjeli smo 
ishoditi dokumentaciju, držat ćemo se svih pravila. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Odluke davanju suglasnosti na prijedlog Mjerila 
za upis djece u Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Odluke davanju suglasnosti na prijedlog Mjerila za 
upis djece u Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

 
toč.7 

 
Pred. vijeća pročitao je 7. točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu sufinanciranja 
djelatnosti i utvrđivanja cijena usluga u Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-Andrijaševci i otvorio 
raspravu: 
 
Načelnik: ovdje smo nastojali izaći u susret roditeljima, naše sufinanciranje će biti 60%, u postotku i 
netu je najveće. Sve je još podložno promjenama. 
Tomislav Škegro: u kojem trenutku ćemo znati cijenu? 
Načelnik: kad se donesu svi akti i sve bude gotovo. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred.vijeća Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu sufinanciranja 
djelatnosti i utvrđivanja cijena usluga u Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-Andrijaševci  dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojen Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu sufinanciranja djelatnosti i 
utvrđivanja cijena usluga u Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

toč.8 
 

Pred. vijeća pročitao je 8. točku dnevnog reda:  Prijedlog Odluke o koeficijentima i osnovici za 
obračun plaća radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-Andrijaševci i otvorio raspravu: 
 
Predsjednik vijeća: osnovica na državnoj razini je 5.600,00 kuna. 
Načelnik: ne vežući se uz osnovicu mi smo donijeli svoju Odluku. 
 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o koeficijentima i osnovici za 
obračun plaća radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 



Slijedom glasovanja, usvojena je Prijedlog Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaća 
radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 

 
toč. 9 

 
Pred. vijeća pročitao je 9. točku dnevnog reda:  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju 
Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova 
na području Općine Andrijaševci i otvorio raspravu: 
 
Predsjenik vijeća: čita prijedlog članova Stručnog povjerenstva Martina Markota, predsjednica, Sanja 
Uremović, članica,  Matea Šebalj, članica, Dominik Nizić, član, Blanka Vincetić, članica. 
 
Marko Brkić: Tko je Dominik Nizić? 
Načelnik: čovjek koji provodi javnu nabavu u našoj općini. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju 
Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova 
na području Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 
Slijedom glasovanja, usvojena je Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog 
povjerenstva za davanje koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova 
na području Općine Andrijaševci kao u prijedlogu. 
 
 

toč. 10 
 
Pred. vijeća pročitao je 10. točku dnevnog reda:  Razno i otvorio raspravu: 
 
Načelnik: radovi na izgradnji kanalizacijske mreže su se zahuktali. Danas smo dogovorili  da se 
isprojektira ostatak Poljska ulica,  Matije Antuna Reljkovića i naselje „Blace“i tako da su sada sve 
ulice uključene. U rad će se puštati sektor po sektor. Nažalost neki će morati kroz sredinu ceste jer 
drugog rješenja nema. Ako primijetite da se negdje ne radi dobro slobodno prijavite, pravila se moraju 
poštivati. Bosutska ulica će dobiti biciklističku stazu, inzistira se na ogradi uz cijelu stazu.  
U tijeku su radovi u zgradi općine, sve će se mijenjati stolarija, podovi, sanitarni čvorovi, namještaj  u 
dvorani. Jedino što ne možemo promijeniti su naše stepenice koje su vrlo nezgodno izgrađene. Šumske 
ceste, prošli smo što smo i prijavili, mali dio će ostati koji neće biti pokriven. 
Sa Rokovačkim zidinama nastavljamo dalje, rekonstrukcija svoda i krovišta. Očekujemo nabavku 
lađe, sve je spremno, moramo krenuti u nabavu. Most će ići u rekonstrukciju, onako kako smo 
zamislili proširenje ipak neće moći.  
Matea Šebalj: što je sa psima lutalicama, ispred škole ih ima puno. 
Načelnik: set mjera smo poduzeli, jednostavno nemamo rješenja.  
Tomislav Škegro: da se vratim na temu vrtića. Koliko moramo imati defektologa i stručnih osoba? 
Darko Duktaj: sve vam piše. 
Predsjenik vijeća zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 20:35 sati. 
 
 
 
Zapisnik vodila                                                         Predsjednik Općinskog vijeća 
 
Sanja Uremović      Zlatko Kobašević, bacc.oec. 
 
________________                ___________________________ 
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