
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
             OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/19-02/10 
URBROJ: 2188/02-03-19-4 
 
Rokovci, 30. prosinca 2019. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
s 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane  30. prosinca 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,  Josip Zetaković, 
Matea Šebalj, Josip Rac, Josip Turi, Tomislav Škegro, Marko Luketić, Josip Babić i Višnjica Sorčik 
Odsutni: Goran Smolković i Matea Šebalj  
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić dipl.ing.šum. i Ante Rajković 
Jedinstveni upravni odjel: Pročelnica Martina Markota, dipl.iur., Sanja Uremović 
Komunalno društvo Rokovci - Andrijaševci d.o.o., Martin Majer, direktor 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća) 
pozdravio  je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 11 vijećnika) i predložio sljedeći 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Razmatranje Zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća održane dana 16. prosinca 2019. 
godine 

2. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2019. godinu  
3. Razmatranje XI. I XII. izmjena i dopune Plana nabave Općine Andrijaševci za 2019. godinu 
4. Razmatranje Plana nabave Općine Andrijaševci za 2020. godinu 
5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2019. godinu 
6. Prijedlog  I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 
7. Prijedlog I. izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2019. godini 
8. Prijedlog I. izmjena Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2019. godini 
9. Prijedlog I. izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini 
10. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu 
11. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu 
12. Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba za gospodarske, tehničke, socijalne i ostale 

društvene djelatnosti u 2019. godini 
13. Prijedlog I. izmjene Programa korištenja sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu 
14. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanje na području Općine Andrijaševci u 2019.

  godini 
15. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine 

Andrijaševci za period 2020. do 2023. godine 
16. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Andrijaševci za 



2020. godinu 
17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju 

Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2020. 
godinu 

18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju 
Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2020. godinu 

19. Razno. 
 
Drugih prijedloga nije bilo te je Predsjednik vijeća predloženi  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 25. sjednice 
Općinskog vijeća održane dana 16. prosinca 2019. godine. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća  zapisnik s 25. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik s 25. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 

Točka 2. 
Predsjednik vijeća pročitao je 2. točku dnevnog reda Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2019. godinu i otvorio raspravu. 
Načelnik pojašnjava kako nema što puno pričati, samo želi naglasiti kako su zadnji dani u godini, te 
kako nezakonske obveze kažu kako odstupanja uvijek može biti u određenoj mjeri te iz tog razloga 
uvijek i održavamo sjednicu pred kraj godine. Načelnik napominje kako ga izuzetno veseli to što će u 
ovoj godini realizacija proračuna biti oko 18.000.000,00 kuna. Želi podsjetiti kako je ne tako davno 
proračun iznosio 4.000.000,00 kuna, u pet godina smo povećali proračun za skoro pet puta. Naglašava 
kako se o tome puno manje priča nego što bi trebalo. Od danas će pod točkom Razno početi pričati 
više o tome što se napravilo, u želji da to svi zajedno prokomentiramo.  
Vijećnik Darko Duktaj želi dodati kako podržava načelnika te kako ne bi bilo loše kroz dijagram 
uvrstiti u sljedećem časopisu „Most“ da se vidi kako se sve kroz godine odvijalo. 
Načelnik pojašnjava kako Mirta Sorčik radi na časopisu „Most“ besplatno unazad par godina te joj se 
ovim putem želi na tome zahvaliti, a ako ćemo zaposliti osobu za taj dio onda od nje možemo i 
očekivati određene rokove. 
Vijećnica Višnjica Sorčik pojašnjava kako je novo izdanje časopisa „Most“ u izradi i misli kako će 
vrlo brzo biti i gotov. 
Načelnik se zahvaljuje vijećnici Višnjici Sorčik što dobrovoljno radi u izradi časopisa. 
Vijećnik Josip Zetaković dodaje kako je Općina imala mnogo projekata te kako se dosta toga 
napravilo, a kako smo isto tako dosta skromni oko toga. Vijećnik predlaže da se napravi velika 
prezentacija za mještane te da ih se uputi o svemu onome što je učinjeno za Općinu Andrijaševce. 
Vijećnik naglašava kako mnogi mještani ne čitaju „Most“ te ne znaju što se sve učinilo u Općini, treba 
naglasiti rezultate svega. 
Načelnik se zahvaljuje te prihvaća sugestiju. Napominje kako su svi skupa zaslužni za rezultate.  
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2019. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2019. 
godinu jednoglasno je usvojeno. 



 
Točka 3. 

Predsjednik vijeća je pročitao 3. točku dnevnog reda: Razmatranje XI. I XII. izmjena i dopune Plana 
nabave Općine Andrijaševci za 2019. godinu i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje XI. I XII. izmjena i dopune Plana nabave 
Općine Andrijaševci za 2019. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje. ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Razmatranje XI. I XII. izmjena i dopune Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2019. godinu 

 
Točka 4. 

Predsjednik vijeća je pročitao 4. točku dnevnog reda: Razmatranje Plana nabave Općine Andrijaševci 
za 2020. godinu i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Plana nabave Općine Andrijaševci za 2020. 
godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojeno je Razmatranje Plana nabave Općine Andrijaševci za 2020. 
godinu. 
 

Točka 5. 
Predsjednik vijeća je pročitao 5. točku dnevnog reda: Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu kao u prijedlogu 
 

Točka 6. 
Predsjednik vijeća pročitao je 6. točku dnevnog reda: Prijedlog  I. izmjena Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2019. godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća  Prijedlog  I. izmjena Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2019. godini  dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog  I. izmjena Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2019. godini kao u prijedlogu. 
 

Točka 7. 
Predsjednik vijeća pročitao je 7. točku dnevnog reda: Prijedlog I. izmjena Programa gradnje građevina 
za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2019. godini te otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog I. izmjena Programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2019. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog I. izmjena Programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu  Andrijaševci u 2019. godini kao u prijedlogu. 



 
Točka 8. 

Predsjednik vijeća pročitao je 8. točku dnevnog reda: Prijedlog I. izmjena Programa održavanja 
nerazvrstanih cesta u 2019. godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog I. izmjena Programa održavanja nerazvrstanih 
cesta u 2019. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen Prijedlog I. izmjena Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 
2019. godini kao u prijedlogu. 

 
Točka 9. 

Predsjednik vijeća pročitao je 9. točku dnevnog reda: Prijedlog I. izmjena Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa u 2019. godini i otvorio raspravu. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog I. izmjena Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa u 2019. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen Prijedlog I. izmjena Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa u 2019. godini kao u prijedlogu 
 

točka 10. 
Predsjednik vijeća pročitao je 10. točku dnevnog reda: Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u 
kulturi za 2019. godinu i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 
2019. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2019. 
godinu kao u prijedlogu 
 

točka 11. 
Predsjednik vijeća pročitao je 11. točku dnevnog reda: Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u 
sportu za 2019. godinu i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u sportu za 
2019. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba u sportu za 2019. 
godinu kao u prijedlogu 
 

točka 12. 
Predsjednik vijeća pročitao je 12. točku dnevnog reda: Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba za 
gospodarske, tehničke, socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2019. godini otvorio raspravu: 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba za 
gospodarske, tehničke, socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2019. godinidao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 



Slijedom glasovanja, usvojen Prijedlog I. izmjena Programa javnih potreba za gospodarske, 
tehničke, socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2019. godini kao u prijedlogu 
 

točka 13. 
Predsjednik vijeća pročitao je 13. točku dnevnog reda: Prijedlog I. izmjene Programa korištenja 
sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske za 2019. godinu i otvorio raspravu: 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog I. izmjene Programa korištenja sredstava od 
zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. 
godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog I. izmjene Programa korištenja sredstava od zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. 
godinu kao u prijedlogu 
 

točka 14. 
Predsjednik vijeća pročitao je 14. točku dnevnog reda: Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i 
spašavanje na području Općine Andrijaševci u 2019.  godini i otvorio raspravu: 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanje na 
području Općine Andrijaševci u 2019.  godini dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanje na području 
Općine Andrijaševci u 2019. godini kao u prijedlogu 
 
 

točka 15. 
Predsjednik vijeća pročitao je 15. točku dnevnog reda: Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj 
sustava civilne zaštite na području Općine Andrijaševci za period 2020. do 2023. godine i otvorio 
raspravu: 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne 
zaštite na području Općine Andrijaševci za period 2020. do 2023. godine dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne 
zaštite na području Općine Andrijaševci za period 2020. do 2023. godine kao u prijedlogu 
 
 

točka 16. 
Predsjednik vijeća pročitao je 16. točku dnevnog reda: Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava 
civilne zaštite na području Općine Andrijaševci za 2020. godinu i otvorio raspravu: 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Andrijaševci za 2020. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na 
području Općine Andrijaševci za 2020. godinu kao u prijedlogu 
 

 
 



točka 17. 
Predsjednik vijeća pročitao je 17. točku dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o 
davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva 
Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2020. godinu i otvorio raspravu: 
Načelnik pojašnjava kako po pitanju Komunalnog društva Rokovci – Andrijaševci d.o.o. o svemu 
odlučuje skupština, a skupština Komunalnog društva je načelnik, stoga nije bilo potrebno ovu točku 
donositi na vijeću, ali želi da svi budu upućeni i upoznati sa tom točkom kako ne bi bilo nesuglasica i 
nesporazuma, naglašava kako po zakonskoj proceduri nije obavezno. Naglašava vijećnicima kako su 
svi na ovoj sjednici vijeća dobili materijale Komunalnog društva te pri tome se ispričava što na prošloj 
sjednici nisu dobili iste. Načelnik smatra kako je program i proračun dobar i razvojni te pri tome 
podsjeća kako je prije ne puno godina Komunalno društvo imalo proračun 400.000,00 kuna, a sada je 
500.000,00 kuna, više je zaposlenih. Načelnik pojašnjava kako smatra da komunalni djelatnici itekako 
zarade svoju plaću, a i da svi prisutni tomu mogu posvjedočiti. Poziva sve vijećnike koje smatraju da 
ta nije tako, da se izjasne ako nigdje drugdje na sjednicama Općinskog vijeća. Načelnik naglašava da 
je na sjednici prisutan i direktor Komunalnog društva Martin Majer i da za sva pitanja stoji na 
raspolaganju. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o 
davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva 
Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2020. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju 
suglasnosti na Odluku o usvajanju Financijskog plana poslovanja Komunalnog društva 
Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2020. godinu kao u prijedlogu 
 

točka 18. 
Predsjednik vijeća pročitao je 18. točku dnevnog reda: Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o 
davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci 
d.o.o. za 2020. godinu i otvorio raspravu: 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju 
suglasnosti na Odluku o usvajanju Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 
2020. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
 

Slijedom glasovanja, usvojen je Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju 
suglasnosti na Odluku o usvajanju Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. 
za 2020. godinu kao u prijedlogu 
 
 

točka 19. 
Predsjednik vijeća pročitao je 19. točku dnevnog reda: Razno i otvorio raspravu: 
Načelnik se nadovezuje na sugestiju vijećnika Josipa Zetakovića te objašnjava što se sve napravilo u 
2019. godini, odnosno što se sve nalazi u 18.000.000,00 kuna u proračunu. Načelnik nabraja projekte 
u Općini Andrijaševci,  projekt uređenja zgrade Općine unutarnje i vanjsko ukupno iznosi 
1.300.000,00 kuna. Naglašava kako smatra da ćemo imati daleko najmoderniju zgradu u okolici.  
Projekt Autobusnih stajališta iznosi 800.000,00 kuna - tri stajališta od toga je 400.000,00 kuna 
sufinancirala Županijska uprava za ceste. Pojašnjava kako su radovi stali zbog inspekcije koja je bila 
po anonimnoj prijavi, ali isto tako smatra da se ništa neće time promijeniti, naglašava kako nisu uvijek 
svi oni dobronamjerni pa nam stvaraju probleme. Nadalje, teretana i sauna na Frankopanu je spremna, 
tražimo djelatnike. Komunalno društvo je registrirano za vršenje usluga u teretani, obavili smo 
razgovor sa nekoliko možebitnih kandidata koji bi vodili teretanu. Krenut ćemo sa ugovorom o  djelu 
na 2 do 3 mjeseca. Poziva sve vijećnike ako znaju nekoga tko je u skladu sa uvjetima kompatibilan da 
slobodno prijave. 



Projekt uređenja ulice Stjepana Radića iznosi 3.300.000,00 kuna. Uređenje pješačke staze u ulici Plavi 
Jadran iznosi 1.200.000,00 kuna. Projekt solarne rasvjete na biciklističkoj stazi prema Vinkovcima 
iznosi ukupno 630.000,00 kuna od toga 250.000,00 je sufinanciralo Ministarstvo regionalnoga razvoja 
i fondova Europske unije. Pojašnjava kako su komentari vrlo dobri i što je jako bitno nema 
održavanja,a jamstveni rokovi su 5 godina, nema dodatnog plaćanja potrošnje, avangardni smo po 
tome pitanju jer toga nema u cijeloj Slavoniji. 
„Zidine“ projekt vrijedan 150.000,00 kuna od toga smo dobili 50.000,00 kuna od Ministarstva kulture. 
Uređenja šumskih cesta, put koji vodi od Prodanovaca do šume, cijeli dio uz šumu, od kapelice do 
Bosuta sveukupno 6 kilometara, projekt koji je vrijedan 7.500.000,00 kuna, u Županiji samo Općina 
Andrijaševci je prošla na natječaju. Ostatak ceste koja se proteže prema farmi Ivankovo ići će vrlo 
brzo, a tu bi htio istaknuti vijećnika Marka Luketića koji nam je izašao u susret, kad se sve završi tada 
će svima objasniti i zašto. Još ostaje i cesta koja će se protezati oko cijelog Šurakovca, što se također 
nadamo vrlo brzo da će ići u realizaciju.  
Osnivanje vrtića Bambi Rokovci Andrijaševci, 3.000.000,00 kuna vrijedan projekt, 1.390.000,00 smo 
dobili od Ministarstva za demografiju, obitelj,mlade i socijalnu politiku, nedavno je i sama ministrica 
posjetila naš vrtić i uputila nas što da napravimo kako bi roditelji i Općina imali što manje troškove za 
djecu koja su vrtiću.  
Investirali smo u 2019. godini u novo kombi vozilo uz održavanje starog, kupili smo i službeno vozilo 
koje se isključivo koristi u službene svrhe. 
Ulica Bosutska, uređenje obale Bosuta, radovi koji su vrijedni preko 3.000.000,00 kuna.  
Usvojili smo strategiju razvoja turizma zbog koje nam se otvaraju mnoge mogućnosti u nekom 
daljnjem dijelu i iz kojeg možemo povući određena sredstva, tome se nadamo i u nabavci turističkog 
broda koji je već u izradi, a njegova vrijednost je 400.000,00 kuna za koje se nadam da ćemo u 
cijelosti iznos vratiti. Načelnik spominje da je Općina Andrijaševci od Hrvatskog telekoma za 
„kućicu“ na prostoru Blaca ishodila 100.000,00 kuna godišnje, a gdje je do nedavno samo bilo 
7.000,00 kuna godišnje. 
Postavljeno je osam WIFI točaka na području Općine, kroz program koji vodi Hrvoje Pejak, projekt je 
vrijedan 200.000,00 kuna.  
Krenuli smo sa kabliranjem Andrijaševaca i to aganžmanom u ovom slučaju vijećnika Darka Duktaja,  
procjenjujem da su radovi su vrijedni oko 1.500.000,00 kuna.  
Ispred pekarnice u Andrijaševcima konkurentska kuća Vip postavlja svoju točku, odradili smo 
sastanak sa predstavnicima Vipa gdje su vrlo pristojno, došli se informirati gdje i koliko mogu raditi 
na području Općine Andrijaševci. Radovi koje će odraditi su vrijedni 150.000,00 kuna. 
Za projekt „Zaželi“ samo želi naglasiti kako je za plaće osoba koje su zaposlene u projektu i za 
nabavku potrepština za osobe koje su u programu, izdvojeno 3.000.000,00 kuna. 
Po pitanju Zadruge, u Braniteljskoj zadruzi Rokovačka šparoga zaposleno je 30 osoba, nekoliko osoba 
je zaposleno iz okolnih sela, a većina je iz Rokovaca i Andrijaševaca. 
Načelnik podsjeća kako je kupljena kuća od obitelji Bebek i kuća gdje se nalazila Veterinarska stanica 
s ciljem uređenja centra Rokovaca, te se nada da će se uskoro riješiti i sve ostalo. 
Završen je projekt „Doma kulture“, kupljena je i kuća od obitelji Dekanić, uskoro kreće i parcelacija, 
kupljena je i katastarska čestica uz Andrijaševačko groblje od obitelji Zagorac kako bi Komunalno 
društvo imalo pristup groblju sa strojevima za održavanje. 
Po pitanju projektne dokumentacije, napravljena je biciklistička staza u Bosutskoj ulici, projekt 
uređenja Stjepana Radića od crkve u Rokovcima do Bosutske ulice, zacjevljenje kanala u ulici Ivana 
Meštrovića, Matije Gupca od mosta do trgovine „Čop“, Vinkovačka ulica od crkve do ulice Plavi 
Jadran i biciklistička staza prema Cerni. 
U proteklih nekoliko godina dodjeljujemo stipendije redovnim studentima, načelnik naglašava kako se 
iznos povećao sa 1.000,00 kuna na 2.000,00 kuna i ove godine na 3.000,00 kuna u nadi da će se i dalje 
povećavati. 
Govori kako svi koji su pohađali pripreme za državnu maturu, svi su uspješno upisali fakultete. 
Zahvaljuje se vijećnici Višnjici Sorčik na uloženom trudu. 
Izrada monografije je u tijeku, o svima nama ovisi kada će biti završena. 
Sa natječajem za zemlju smo usporili zbog različitih tumačenja Zakona, pojašnjava kako smatra da je 
bolje pričekati pa sve odraditi u skladu sa zakonom i propisima.  



Načelnik ogorčeno naglašava kako je po javnoj prijavi gospođe Anite Klarić bila inspektorica u DV 
Bambi Rokovci – Andrijaševci te je poništen natječaj za odgojitelja, a jedina greška je jer u natječaju 
za prijem za radno mjesto Odgojitelja nije navedena poveznica na kojemu se mogu naći prava 
prednosti pri zapošljavanju, Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 
iako u natječaju piše da se uvažavaju prava branitelja, no ne stoji i navedena poveznica. 
Biti će objavljeni svi rezultati natječaja, gdje će svi moći vidjeti rezultate kandidata koji su se prijavili. 
Načelnik svim vijećnicima zahvaljuje na dugom nizu godina uspješnog rada, te poziva vijećnike ako 
imaju kakvih nejasnoća da uvijek stoji na raspolaganju za rastumačiti nejasnoće. Naglašava kako 
realizacija proračuna ne bi bila moguća bez svih vijećnika, djelatnika Općine Andrijaševci, djelatnika 
Komunalnog društva Rokovci Andrijaševci, bez udruga  i klubova, načelnik se svima zahvaljuje i 
poziva sve da ne posustanu i odustanu te da budu ustrajni te svima čestita blagdane. 
Predsjednik vijeća zahvaljuje te daje riječ vijećnici Višnjici Sorčik. Vijećnica Višnjica Sorčik 
pohvaljuje sve vijećnike i navodi kako se uvijek na sjednicama osjećala ugodno te se nada da će se 
tako nastaviti i u budućnosti. Vijećnica se nadovezuje na sugestije vijećnika Josipa Zetakovića te 
predlaže načelniku da se naprave prilozi koji će se prikazivati na Hrvatskoj televiziji.  
Načelnik prihvaća prijedlog te navodi kako će se potruditi da se više projekti i radovi istaknu u 
javnost. 
Vijećnik Josip Babić se interesira po pitanju naselja Blaca, u kojem smjeru ide? 
Načelnik pojašnjava kako sve ostaje kako je, kako su u proračunu rezervirani novci, no ne mogu svi 
projekti ići odjednom, ali se nada da će i to uskoro krenuti u realizaciju. 
 
 
Predsjednik vijeća zahvaljuje te svima čestita blagdane i zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 21:00 
sat. 
  
 
 
 
 
 
 

Zapisnik vodila                                                              Predsjednik Općinskog vijeća 
 
             Sanja Uremović                                      Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                                                                            
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