
 
 
 
 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
      Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/20-02/04 
URBROJ: 2188/02-03-20-2 
Rokovci, 08. travnja 2020. godine 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 
s 30. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 8.travnja 2020. godine u 
prostoriji Općine Andrijaševci, Vinkovačka 6, Rokovci. 
 
Predmetna sjednica održana je telefonskim putem s početkom od 11.00 sati. 
 
Kontaktirao ispred Općinskog vijeća Općine Andrijaševci: Zlatko Kobašević, bacc.oec., 
predsjednik Općinskog vijeća (1). 
 
Telefonski su kontaktirani slijedeći članovi Općinskog vijeća: Ljiljana Vendl, Marko Brkić, 
Tomislav Škegro, Darko Duktaj, Josip Zetaković, Višnjica Sorčik, Matea Šebalj, Josip Turi, Josip Rac, 
Josip Babić, Marko Luketić, Goran Smolković (12). 
   
Budući trenutno nema drugih tehnoloških rješenja vezano uz organiziranje održavanja sjednice 
Općinskog vijeća Općine Andrijaševci te sukladno Uputi za postupanje Ministarstva uprave od 
13.ožujka 2020. godine, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1, a -koja Uputa 
se odnosi na održavanje sjednica predstavničkog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, ova sjednica Općinskog vijeća Općine Andrijaševci se održava telefonskim putem. 
 
Materijali za predmetnu sjednicu ranije su dostavljani članovima Općinskog vijeća Općine 
Andrijaševci elektronskim putem odnosno putem dostavljača prilikom čega su svi članovi Općinskog 
vijeća pozvani da nakon održane telefonske sjednice također dostave potpisanu pisanu izjavu o 
glasovanju za svaku od točaka koje se nalaze na dnevnom redu ove sjednice kako bi se mogao 
verificirati broj glasova za donošenje pojedine odluke. 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc.oec. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća), 
upoznao je članove Općinskog vijeća s opravdanim razlozima sazivanja ove telefonske sjednice 
Općinskog vijeća i predložio slijedeći:  
 
 

D N E V N I   R E D 
 

 
Predsjednik Općinskog vijeća predloženi Dnevni red dao je na glasovanje. 
 
Glasovanje: ZA 13 glasova 

 
Slijedom glasovanja s ukupno 13 glasova usvojen je predloženi Dnevni red 
 

 
Točka.1. Razmatranje Zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća održane dana 13. ožujka 2020. 
godine 
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Općinskog 
vijeća održane dana 13. ožujka 2020. godine. Primjedbi nije bilo te je dao na glasovanje Zapisnik sa 
29. sjednice Općinskog vijeća održane dana 13. ožujka 2020. godine. 



Glasovanje: ZA 12 glasova,  UZDRŽANI  1 glas 
 

Slijedom glasovanja s ukupno 12 glasova ZA usvojen je Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog 
vijeća održane dana 13. ožujka 2020. godine. 
 
 
 
Točka 2. Prijedlog Odluke o pomoći gospodarstvu i stanovnicima općine Andrijaševci uslijed 
epidemije koronavirusa – COVID-19 
 
Predsjednik Općinskog vijeća je pročitao 2. točku Dnevnog reda: Prijedlog Odluke o pomoći 
gospodarstvu i stanovnicima općine Andrijaševci uslijed epidemije koronavirusa – COVID-19. 
Svakom od članova Općinskog vijeća prilikom kontaktiranja telefonskim putem obrazložio je 
prijedlog predmetne Odluke koju su već dobili ranije. 
Nitko od članova Općinskog vijeća s kojima je uspostavljen telefonski kontakt nije imao primjedbi. 
Slijedom navedenog, Predsjednik Općinskog vijeća dao je na glasovanje prijedlog Odluke o pomoći 
gospodarstvu i stanovnicima općine Andrijaševci uslijed epidemije koronavirusa – COVID-19. 
 
Glasovanje: ZA 13 glasova 

 
Slijedom glasovanja, Odluka o pomoći gospodarstvu i stanovnicima općine Andrijaševci uslijed 
epidemije koronavirusa – COVID-19 s ukupno 13 glasova ZA  usvojena je predmetna Odluka. 
 
 
 
Zapisnik završen u 11:30 sati 
 
 
 
               Zapisničar                                                                Predsjednik Općinskog vijeća    
        
     Martina Markota, dipl.iur.                                                Zlatko Kobašević, bacc.oec.    
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilog: 

- Izjave o glasovanju za svih 13 članova Općinskog vijeća                                                                                         


	OPĆINA ANDRIJAŠEVCI

