
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/19-02/09 
URBROJ: 2188/02-03-19-4 
Rokovci, 27. studenog 2019. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 27. studenog 2019. godine u Ribičkom 
domu, Matije Gupca 1, Andrijaševci, s početkom u 20.00 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Marko Brkić, Darko Duktaj, Ljiljana Vendl, Višnjica Sorčik, 
Josip Zetaković, Matea Šebalj, Josip Rac, Josip Turi, Tomislav Škegro i Marko Luketić (11)  
Odsutni: Goran Smolković,  Josip Babić (2) 
Predsjednica Savjeta mladih Općine Andrijaševci: Adela Dekanić, mag. edu. phil., mag. paed.  
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić dipl.ing.šum. i Ante Rajković 
Jedinstveni upravni odjel: Blanka Vincetić, struč. spec. admin. publ. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća) 
pozdravio  je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 11 vijećnika) i predložio slijedeći dopunjeni: 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Razmatranje Zapisnika s 23. sjednice Općinskog vijeća održane dana 2. listopada 2019. godine  
2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2019. godinu 
3. Razmatranje IX. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2019. godinu 
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine 
Andrijaševci 

5. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini 
Andrijaševci 

6. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Općinu 
Andrijaševci za 2020.godinu 

7. Izmjene i dopune Analize davanja koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih 
poslova na području Općine Andrijaševci 

8. Razmatranje X. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2019. godinu 
9. Razmatranje I. rebalansa Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-

Andrijaševci d.o.o. za 2019. godinu i Odluke o usvajanju I. rebalansa Financijskog plana 
poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2019. godinu 

10. Razno. 
 
Drugih prijedloga nije bilo te je Predsjednik vijeća predloženi dopunjeni Dnevni red dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red 
 



Točka 1. 
Predsjednik vijeća pročitao je 1. točku dnevnog reda i otvorio raspravu glede Zapisnika s 23. sjednice 
Općinskog vijeća održane dana 2. listopada 2019. godine. 
Vijećnik Darko Duktaj: predlaže da se njegova izjava iz točke 3. Zapisnika s 23. sjednice Općinskog 
vijeća  izmijeni te da glasi:  
„Pokretanja rada DV Bambi Rokovci Andrijaševci, izuzetno je zahtjevan posao koji uključuje izradu 
velikog broja dokumenata, a to se odnosi i na izradu statuta. U izradi istoga pored predstavnika DV 
Bambi Rokovci Andrijaševci sudjelovali su i predstavnici osnivača, kojim ovim putem izražavam 
zahvalnost. Statut je izrađen te molim prethodnu suglasnost na isti.“ 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća izmijenjeni zapisnik s 23. sjednice Općinskog vijeća 
dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik s 23. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

Točka 2. 
Predsjednik vijeća pročitao je 2. točku dnevnog reda: Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2019. godinu i otvorio raspravu. 
Načelnik: Iznos od 364.100,00 kn koji se mijenja pokriven je viškom koji se nalazi u računu financiranja. 
Napominje da se do kraja godine očekuje uplata u proračun od 2.000.000,00 kn.  
S pozicije R-232-1 skida se 130.000,00 kn te se stavlja na stavku kapitalna donacija Komunalnom 
društvu Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za kupnju kombi vozila. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci 
za 2019. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2019. godinu 
jednoglasno je usvojena. 
 

Točka 3. 
Predsjednik vijeća je pročitao 3. točku dnevnog reda: Razmatranje IX. izmjene i dopune Plana nabave 
Općine Andrijaševci za 2019. godine i otvorio raspravu. 
Napomenuo je da se radi o izmjenama tehničke prirode. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća IX. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 
2019. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su IX. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2019. 
godinu. 
 

Točka 4. 
Predsjednik vijeća je pročitao 4. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke 
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području općine Andrijaševci 
Načelnik: pojašnjava kako je predmetnu odluku potrebno uskladiti sa izmijenjenim zakonskim 
propisima te se iz navedenog razloga ide u izmjene i dopune postojeće odluke. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu 
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 
na području općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 



Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja 
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 
na području općine Andrijaševci. 
 

Točka 5. 
Predsjednik vijeća je pročitao 5. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od 
interesa za sustav civilne zaštite u Općini Andrijaševci i otvorio raspravu. 
Načelnik je pojasnio da više nema takvih osoba te nije nužno da ih imamo. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa 
za sustav civilne zaštite u Općini Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 
zaštite u Općini Andrijaševci. 
 

Točka 6. 
Predsjednik vijeća pročitao je 6. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u 
području prirodnih nepogoda za Općinu Andrijaševci za 2020.godinu. 
Načelnik: Predmetni plan djelovanja izradila je tvrtka IN Konzalting d.o.o., a isti je usklađen s važećom 
zakonskom regulativom. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik 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, usvojena je Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih 
nepogoda za Općinu Andrijaševci za 2020.godinu kao u prijedlogu. 
 

Točka 7. 
Predsjednik vijeća pročitao je 7. točku dnevnog reda: Izmjene i dopune Analize davanja koncesije za 
komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci. 
Načelnik obavještava vijećnike da na našem području djeluju 2 koncesionara. Napominje da postoji 
mogućnost da se na otvoreni poziv za koncesiju nitko ne javi iz razloga malog broja tvrtki koje obavljaju 
ovu djelatnost. Izmjene i dopune se rade kako bi se napravilo usklađenje s dokumentacijom o javnoj 
nabavi. 
Vijećnik Darko Duktaj: predlaže da se u članak 5. Izmjena i dopuna Analize davanja koncesije za 
komunalnu djelatnost uvede da je koncesionar obvezan sa sobom nositi alat jer u nedostatku istog na 
terenu dolazi do problema, odnosno nemogućnosti potpunog obavljanja navedene usluge. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Izmjene i dopune Analize davanja koncesije za 
komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su Izmjene i dopune Analize davanja koncesije za komunalnu 
djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci s predloženim 
izmjenama. 
 

Točka 8. 
Predsjednik vijeća pročitao je 8. točku dnevnog reda: Razmatranje X. izmjena i dopuna Plana nabave 
Općine Andrijaševci za 2019. godinu i otvorio raspravu. 
Predsjednik vijeća pojašnjava da su navedene izmjene vezane za II. rebalans te da se odredbe Plana 
nabave usklađuju s rebalansom proračuna. 



Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća X. izmjene i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 
2019. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojene su X. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2019. 
godinu kao u prijedlogu. 

 
Točka 9. 

Predsjednik vijeća pročitao je 9. točku dnevnog reda: Razmatranje I. rebalansa Financijskog plana 
poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2019. godinu i Odluke o usvajanju I. 
rebalansa Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2019. 
godinu i otvorio raspravu. 
Predsjednik vijeća dao je riječ Direktoru Komunalnog društva Martinu Majeru koji je naveo da je 
planirani prihod Komunalnog društva za 2019. godinu bio 1.145.700,00 kn, a novim planom za 2019. 
godinu planira se uprihodovati dodatnih oko 180.000,00 kn tako da novi plan za 2019. godinu iznosi 
1.327.800,00 kn. Nadalje je naveo da je prihod od komunalnih djelatnosti najbolji. 
Načelnik napominje da bi trebalo poboljšati naplatu naknade za groblje, ali da Komunalno društvo iz 
dana u dan raste te je isto postavljeno na zdravim temeljima. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća I. rebalans Financijskog plana poslovanja Komunalnog 
društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2019. godinu i Odluke o usvajanju I. rebalansa Financijskog 
plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2019. godinu daje na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, dana je suglasnost na Odluku o  usvajanju I. rebalansa Financijskog plana 
poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2019. godinu. 
  
 

točka 10. 
Predsjednik vijeća pročitao je 10. točku dnevnog reda: Razno i otvorio raspravu. 
 
Načelnik Damir Dekanić: Govoreći o svemu što se uradilo u proteklom razdoblju skreće pažnju 
vijećnika na novopostavljenu rasvjetu na biciklističkoj stazi te navodi da je u fondovima ostalo 
neraspoređenih sredstava za ovu namjenu. Plan je rasvjetu postaviti duž cca 1,5 km biciklističke staze 
(do jasena), a kasnije se namjerava postaviti rasvjetu i na preostali dio staze. 
Načelnik je pozvao vijećnike da prijave nedostatke koje uoče na izradi kanalizacije te napominje 
mogućnost da se dio kanalizacijskog sustava bliže gradu Vinkovcima spoji i testira, a uključivanje 
ostalog sustava planira se po segmentima. Kanalizacija u Vinkovačkoj ulici u Rokovcima će se raditi na 
proljeće 2020. godine. Cijeli sustav kanalizacije trebao bi biti završen za oko 1,5 godinu. 
Što se tiče zgrade Općine Andrijaševci, načelnik izvještava vijećnike da je energetska obnova vanjskog 
dijela zgrade završena, a da su radovi na unutarnjem uređenju općine u tijeku. Završetak istih planira se 
do Božića. Iza zgrade se planira izgradnja ljetne rezidencije za održavanje skupova i druženja, a u 
prizemlju zgrade će biti vijećnica u kojoj će se nakon završetka radova ubuduće održavati sjednice 
općinskog vijeća. 
U 6. mj. 2020. godine očekuju se rezultati natječaja za brzi internet, kojim bi trebala biti pokrivena cijela 
općina. 
Dječji vrtić Bambi Rokovci-Andrijaševci trebao bi započeti s radom 2. siječnja 2020. godine. 
Uskoro se očekuje završetak natječaja za teretanu. 
Načelnik napominje da Općina planira napraviti prezentaciju svih bitnih događaja oko Božića. 
Što se tiče europskih projekata, uskoro se očekuje uplata sredstava za SC Frankopan i projekt „Zaželi“. 
Općina Andrijaševci godinama organizirano uništava životinjski otpad nakon svinjokolja putem tvrtke 
Agroproteinka d.d.. Spremnici za odlaganje otpada postavljeni su na vidljivom mjestu te se na toj 
lokaciji nalazi osoba koja vodi brigu da se otpad pravilno odlaže. Kako se ove godine značajno povisila 
cijena za ovu uslugu istu će ubuduće moći koristiti samo mještani općine. 



Načelnik također napominje da su psi lutalice veliki problem u općini. Razmišlja se i o otvaranju azila 
za pse. 
Zamjenik Rajković napominje da je za projekt wifi odabran izvođač radova, a isti su u fazi izvođenja. 
Vijećnik Darko Duktaj predlaže iskorak glede turizma na području općine gdje kao dobar primjer navodi 
Baranju.  Predlaže da se u prvom kvartalu slijedeće godine napravi analiza projekata koji su u tijeku. 
Načelnik nabraja sve pripremljene projekte s izrađenom projektnom dokumentacijom od kojih izdvaja 
i neke koji su u tijeku: izgradnja kanalizacijskog sustava, uređenje pojedinih ulica u Rokovcima i 
Andrijaševcima, uređenje obale u Bosutskoj ulici, projekt bic. staze prema Cerni, nabava broda, 
Rokovačke zidine, pješački viseći most, Šumske ceste.  
Vijećnik Darko Duktaj: Obavještava vijećnike da se sljedeći tjedan očekuje rješenje o početku rada 
vrtića, napominje da ima 48 zahtjeva za upis koji ne obuhvaćaju jaslice i predškolu. Također napominje 
da Zajednica športskih udruga dobro radi, a najavljen je inspekcijski nadzor za 28.11.2019. godine. 
Vijećnik Josip Turi: Kako u DV Bambi Rokovci-Andrijaševci neće postojati jaslička skupina djece 
zanima ga da li postoji mogućnost da se poveća iznos subvencioniranja za djecu jasličke dobi koja 
pohađaju dječje vrtiće u gradu Vinkovcima. 
Načelnik Damir Dekanić: predlaže da se navedeni prijedlog vijećnika Turija uvrsti na slijedeću sjednicu 
vijeća. 
Vijećnik Turi obavještava vijećnike da se od sljedeće godine počinju primjenjivati nove norme koje se 
odnose na osvjetljivanje prometnica (do 3000 K), pa savjetuje da se vodi računa o navedenom u 
budućnosti pri postavljanju javne rasvjete. 
Vijećnik Duktaj napominje da su za sada sve prometnice u mjestu osvijetljene  u skladu s postojećom 
zakonskom regulativom. 
Načelnik Dekanić obavještava vijećnike da je osnovano planinarsko društvo koje je registrirano na 
području općine Andrijaševci te da je gospođa koja je predsjednica navedenog društva pozvala 
predstavnike općine na osnivačku skupštinu društva. Načelnik također poziva sve zainteresirane da se 
uključe u rad novoosnovanog društva. 
Zamjenik načelnika Rajković izvještava vijećnike da je započela izrada monografije općine te da su na 
sastanak oko navedenog pozvani svi predstavnici mjesnih udruga i ujedno poziva one koji se nisu 
odazvali na prethodno održani sastanak da se odazovu i daju svoj doprinos u izradi monografije. 
Vijećnica Višnjica Sorčik također poziva sve zainteresirane da se uključe u rad na izradi monografije i 
daju svoj doprinos. 
Načelnik Dekanić napominje da su u početnoj fazi prikupljanja podataka za izradu monografije pozvani 
predstavnici mjesnih udruga, ali ovom prilikom poziva sve zainteresirane da dostave podatke koje bi 
bili vrijedni za izradu monografije da se jave i uključe u izradu iste. 
Vijećnik Tomislav Škegro ukazuje na mogući nepravilan raspored znakova na ulasku u mjesto. 
Vijećnica Višnjica Sorčik ukazuje da postoji problem kod parkiranja kod pekare u naselju Andrijaševci 
gdje se djeca školarci često nalaze u opasnosti pri prelasku ceste, a načelnik Dekanić odgovara da će 
navedeni problem uskoro biti riješen. 
Vijećnik Zlatko Kobašević predlaže zacjevljenje kanala kod mjesnih groblja u Rokovcima i 
Andrijaševcima s jedne strane ceste u svrhu povećanja kapaciteta parkinga kod mjesnih groblja i lakšeg 
prometovanja vozila kroz ulice kod mjesnih groblja. 
 
Daljnje rasprave i prijedloga nije bilo, te je Predsjednik vijeća zaključio večerašnju sjednicu Općinskog 
vijeća. 
 
Završeno u 21:24 sati 
 
 
 
                    Zapisnik vodila                                                              Predsjednik Općinskog vijeća    
        
     Blanka Vincetić, struč. spec. admin publ.                                       Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                                                                            
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