
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
             OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/20-02/10 
URBROJ: 2188/02-03-20-2 
 
Rokovci, 28. siječnja 2020. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
s 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane  27. siječnja 2020. godine u Ribičkom 
domu, Matije Gupca 1, Andrijaševci, s početkom u 19.00 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Darko Duktaj, Ljiljana Vendl,  Josip Zetaković, Matea Šebalj, 
Josip Rac, Tomislav Škegro, Marko Luketić, Josip Babić i Višnjica Sorčik 
Odsutni: Goran Smolković, Matea Šebalj, Marko Brkić  
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić dipl.ing.šum. i Ante Rajković 
Jedinstveni upravni odjel: Pročelnica Martina Markota, dipl.iur., Sanja Uremović 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća) 
pozdravio  je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 10 vijećnika) i predložio sljedeći 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Razmatranje Zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća održane dana 16. prosinca 2019. 
godine 

2. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za javne usluge za komunalnu djelatnost obavljanja 
dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci 

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

- Glasovanje: ZA 10 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 26. sjednice 
Općinskog vijeća održane dana 30. prosinca 2019. godine. 
Vijećnik Tomislav Škegro napominje kako se u zapisniku vijećnica Matea Šebalj spominje kod 
nazočnih i kod ne nazočnih vijećnika. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća  zapisnik s 26. sjednice Općinskog vijeća dao na 
usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik s 26. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 



Točka 2. 
Predsjednik vijeća pročitao je 2. točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o davanju koncesije za javne 
usluge za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci 
i otvorio raspravu. 
Načelnik zahvaljuje i napominje vijećnicima kako je došlo do greške kod roka za koncesiju za usluge 
obavljanja djelatnosti dimnjačarskih poslova. Govori kako nemamo ni velikog izbora jedina ponuda je 
došla od Eko-Dim, dimnjačarsko uslužni obrt iz Vinkovaca, što i stoji u prijedlogu. 
Pročelnica Martina Markota zahvaljuje svim vijećnicima što su se odazvali u kratkom roku na sjednicu 
Općinskog vijeća. Napominje također kako je Eko-Dim iz Vinkovaca jedini ponuditelj te isti stoji i u 
prijedlogu. 
Vijećnik Marko Luketić se interesira o cijeni za dimnjačarske usluge. 
Pročelnica Martina Markota pojašnjava kako je cijena nešto viša, te kako je dimnjačar dužan jednom 
godišnje očistiti. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća prijedlog Odluke o davanju koncesije za javne 
usluge za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci 
dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Predsjednik vijeća prijedlog Odluke o davanju koncesije za javne usluge za 
komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci 
jednoglasno je usvojeno. 
 

 
 

Točka 3. 
Predsjednik vijeća pročitao je 3. točku dnevnog reda: Razno i otvorio raspravu. 
Načelnik najavljuje problem koncesije za odvoz otpada. Podsjeća sve prisutne kako se otpad mora 
odvojeno prikupljati te kako smo dužni kompostirati otpad. Obzirom da se ne reciklira odnosno ne 
odvaja otpad, sve se tovari u jedan kamion, Općina Andrijaševci je dobila kaznu oko 30.000,00 kuna. 
Smatra da je najrealnija stvar nova koncesija, stari koncesionar je prvi dan poslije potpisa ugovora 
tražio povećanje cijene za odvoz. 
Vijećnica Višnjica Sorčik napominje kako je došlo do izmjene što se tiče priprema za Državnu maturu. 
Umjesto profesorice Đurđe Krznarić koja je predavala engleski jezik će doći profesorica Zrinka 
Petković, ostali profesori ostaju isti Slavko Ivaniš će predavati matematiku, Kata Dekanić ako bude 
potreba njemački jezik i Višnjica Sorkčik hrvatski jezik. Učenicima još traje nastava, a 14. svibnja već 
pišu „neki“ dio mature.  
Načelnik se obraća vijećnici Višnjici Sorčik sugestijom da pripreme za državnu maturu krenu već oko 
15. veljače 2020. godine. 
Vijećnica Višnjica Sorčik pojašnjava što tiče monografije Općine Andrijaševci, razgovarala je sa 
gospodinom  Landekom, završeni su radovi na terenu, završeno je arhivska građa, profesorica 
Tomislava Albertović je isto završila svoj dio posla. 
Načelnik se obraća svim vijećnicima i moli sve koji imaju kulturne baštine da se jave kako bi se što 
više priče uvelo u monografiju. 
Načelnik se obraća vijećniku Tomislavu Škegri upitom za sportski dio monografije? 
Vijećnik Tomislav Škegro pojašnjava kako je odradio sastanak i sve dogovorio. 
Predsjednik vijeća zahvaljuje svim vijećnicima i zaključuje sjednicu Općinskog vijeća u 19:25 sati. 
 
  

 
Zapisnik vodila                                                              Predsjednik Općinskog vijeća 

 
             Sanja Uremović                                      Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                                                                            
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