
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
          Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/20-02/05 
URBROJ: 2188/02-03-20-06 
Rokovci, 20. svibnja 2020. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
s 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 20. svibnja 2020. godine u prostorijama 
Općine Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci, s početkom u 20.00 sati. 
 
Nazočni su vijećnici: Zlatko Kobašević, Marko Brkić, Darko Duktaj, Višnjica Sorčik, Ljiljana Vendl, 
Josip Zetaković, Tomislav Škegro, Matea Šebalj, Marko Luketić, Josip Rac (10) 
Odsutni: Goran Smolković, Josip Turi i Josip Babić (3) 
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić dipl. ing. šum. i Ante Rajković 
Jedinstveni upravni odjel: Martina Markota, dipl.iur. i Sanja Uremović 
Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o.: Martin Majer, bacc.oec. 
Savjet Mladih: Adela Dekanić, predsjednica 
 
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 s 30. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća održane dana 8. travnja 
2020. godine 

2. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2019. godinu 
3. Razmatranje II. i III. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2020. godinu 
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna 

postrojba Vinkovci 
5. Prijedlog Odluke o popisu i namjeni poslovnih prostora u vlasništvu Općine Andrijaševci 
6. Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine Andrijaševci za  

razdoblje srpanj- prosinac 2019. godine 
7. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 

Općine Andrijaševci za 2019. godinu 
8. RazmatranjeIzvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja 

odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada 
 i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Andrijaševci u 2019. godini 
9. Razmatranje Godišnjeg izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2019. godini 
10. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara u Općini Andrijaševci za 2019.  godinu 
11. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2019. 

godinu 
12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom za Općinu Andrijaševci u 2019. godini 
13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2019. godini 
14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. 



godini 
15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2019. godini 
16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu 
17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu 
18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za gospodarske, tehničke 

socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2019. godini 

19. Razmatranje Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Odluke o korištenju sredstava od zakupa i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. 
godinu 

20. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. 
godini 

21. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje 
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu 

22. Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2019. godinu 
23. Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnina k.č.br. 916/1 k.o. Rokovci 
24. Razmatranje Odluke o usvajanju Godišnjeg Financijskog izvještaja Komunalnog društva 

Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2019. godinu 
25. Razmatranje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci 

d.o.o. za 2019. godinu 
26. 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 30. sjednice 
Općinskog vijeća održane dana 8. travnja 2020. godine. 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća zapisnik s 30. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 20glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik s 30. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 
 

Točka 2. 
Predsjednik vijeća pročitao je 2. točku dnevnog reda: Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Općine Andrijaševci za 2019. godinui dao riječ općinskom načelniku Damiru Dekaniću. 
 
Općinski načelnik Damir Dekanić pozdravlja sve nazočne i objašnjava vijećnicima kako su svi 
navedeni podaci odnosno prihodi i rashodi već poznati. Želi samo napomenuti kako minus u izvršenju 
proračuna stoji zbog računa koji su bili u jednoj godini a prihodi u sljedećoj godini. 
Takav primjer navodi sa projektom Rekonstrukcije i dogradnje (proširenje) kolnika dijela Ulice 
Stjepana Radića u Rokovcima i Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“ gdje je trošak bio 
u 2019. godini a tek ove godine nam je uplaćen novac od Agencije za plaćanje. U suštini minus je bio 
privremeno rješenje. 
Načelnik nastavlja sa objašnjavanjem kako je Općina Andrijaševci prošla na natječajima za sve 
projekte koje je i prijavila no  visina sredstava nažalost nisu tolika kako smo očekivali, no opet je vrlo 
dobra, tako da će se na nečemu morati uštediti kako bi mogli financirati sve projekte. 
Vijećnicima se stavlja na raspolaganje za sva dodatna pitanja. 
 



Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju 
Proračuna Općine Andrijaševci za 2019. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanjaRazmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2019. godinu jednoglasno je usvojeno. 
 

Točka 3. 
Predsjednik vijeća je pročitao 3. točku dnevnog reda: Razmatranje II. i III. izmjena i dopuna Plana 
nabave Općine Andrijaševci za 2020. godinui otvorio raspravu. 
 
Načelnik pojašnjava kako se i Plan nabave mora uskladiti sa svim što se događa, kako ne bi bilo 
problema. Ponekad nam se ta papirologija čini dosadna no mora sve biti usklađeno. 
Pročelnica Martina Markota pojašnjava kako se druge izmjene Plana nabave odnose na Šumske ceste 
odnosno na stručni nadzor šumskih cesta, treće izmjene Pana nabave odnose se na dio gdje se 
spominje opremanje brodice, tj. procijenjena vrijednost nabave brodice u ostalim dijelovima ostaje sve 
isto. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje II. i III. izmjena i dopuna Plana nabave 
Općine Andrijaševci za 2020. godinu dao na usvajanje 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Razmatranje II. i III. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci 
za 2020. godinu jednoglasno je usvojeno. 
 

Točka 4. 
Predsjednik vijeća je pročitao 4. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Vinkovci i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju 
javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Vinkovci na usvajanje. 

 
- Glasovanje: ZA 10 glasova 

 
Slijedom glasovanjaPrijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove 
Javna vatrogasna postrojba Vinkovcijednoglasno je usvojen. 
 

Točka 5. 
 

Predsjednik vijeća je pročitao 5. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o popisu i namjeni poslovnih 
prostora u vlasništvu Općine Andrijaševci otvorio raspravu. 

Načelnik pojašnjava kako je sve u materijalima navedeno te kako stoji na raspolaganju za sva pitanja. 

Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o popisu i namjeni poslovnih 
prostora u vlasništvu Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja Prijedlog Odluke o popisu i namjeni poslovnih prostora u vlasništvu Općine 
Andrijaševci jednoglasno je usvojeno. 
 

 



Točka 6. 
 
Predsjednik vijeća je pročitao 6. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu 
općinskog načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje srpanj- prosinac 2019. godine i otvorio 
raspravu. 
 
Načelnik pojašnjava vijećnicima kako su imali priliku pročitati izvješće no želi samo nekoliko stvari 
prokomentirati kako je zakonska obveza svim mještana plaćanje Komunalne naknade, no neki to 
stalno ignoriraju stoga je za neizvršene obveze plaćanja dostavljeno ukupno 26 obavijesti, 67 opomena 
i jedna opomena pred ovrhu za fizičke i pravne osobe. 
Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, uskoro očekujemo  raspisivanje natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje se nalaze na području Općine 
Andrijaševci. Pojašnjava kako se učestalo se susrećemo sa problemom nelegalnog obrađivanja 
zemljišta, poljoprivrednici obrađuju nelegalno i još dobiju poticaj od države. 
Uskladili smo se sa pravilnikom i pokrenuli postupak revalorizacije naknade zakupa Državnog 
Poljoprivrednog Zemljišta s čim su nam prihodi smanjeni oko 400.000,00 kuna. Načelnici okolnih 
Općina su bili za tu varijantu da se izjednače cijene poljoprivrednika i PIK-a što je rezultiralo ovako 
kao što sam i naveo. 
Program „Zaželi“ je jednim dijelom završio, u kojemu je bilo zaposleno 20 žena iz naše Općine, 
prijavili smo se ponovo na natječaj i očekujemo u rujnu ili listopadu rezultate. 
Prihodi od naknade Zakupa javnih površina u izvještajnom razdoblju srpanj-prosinac iznosili su 
93.451,11 kuna, a za Zakup poslovnog prostora 42.625,10 kuna. 
Za zbrinjavanje animalnog otpada u prošloj godini utrošeno je 65.431,54 kuna. 
Kontejneri za zbrinjavanje animalnog otpada bili su postavljeni u dvorištu Komunalnog društva 
Rokovci – Andrijaševci gdje je jedan radnik bio dežuran u određenom vremenu i zaprimao otpad. Sve 
je tako postavljeno jer smo se susreli sa problemom mještana iz okolnih sela koji dolaze i ostavljaju 
kod nas otpad. 
Nadalje, problem sa zelenim otocima. Bili smo prisiljeni maknuti kontejnere za razvrstavanje otpada 
prvo sa područja tržnice, a onda i sa ostalih otoka. Raznovrsni otpad se ostavlja na otocima koji ne 
pripada tamo i stvaraju se hrpe smeća. Kontejneri su preseljeni u dvorište Komunalnog društva i svaki 
dan se otpad može odlagati od 07:00 sati do 15:00 sati. 
Uhvatili smo zadnju priliku za izgradnju kanalizacije, radovi su u tijeku i posla je dosta. 
Svakodnevno imamo prosvjede i prigovore mještana zbog izvođača, svi prigovori su preusmjereni u 
VVK. Načelnik apelira svim vijećnicima da pojasne mještanima u svom okruženju složenost posla te 
da svu nastalu štetu dođu prijaviti u Općinu. 
U području  odgoja i obrazovanja, predškolskog odgoja i osnovne škole odvajamo značajna sredstva 
za knjige, stipendije, darove, prijevoz te subvencioniranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima. 
U skladu sa financijskim mogućnostima isplaćene su jednokratne novčane pomoći, troškovi 
stanovanja i naknada za ogrjev najugroženijim mještanima. 
Općina je za projekt „Rokovačka zidina“ izdvojila do sada 83.000,00 kuna. Za program zaštite 
nepokretnih kulturnih dobara u 2020. godini dobili smo za projekt Ostaci opatije poljana (Rokovačke 
zidine) 100.000,00 kuna. 
Kako smo provodili djelatnosti s ciljem promicanja i poticanja na području Općine tako su za 
Zajednicu športskih udruga Općine Andrijaševci izdvojena sredstva prema njihovom financijskom 
planu i programu u 2019. godini. 
Kao i svake godine obilježili smo dane Općine, ove godine zbog epidemiološke situacije još ne znamo 
hoće li se obilježiti tradicionalno dani Općine. U ovome trenutku izvođači još nisu otkazani, vrijeme 
će pokazati. 
Projekt Strategije razvoja turizma je završen, projekt Aglomeracija Vinkovci je u tijeku, projekt 
Izgradnje solarne javne rasvjete biciklističke staze ove godine ide druga faza. 
Radovi na izgradnji autobusnih stajališta u Andrijaševcima na kč.br.1670 i 1716 su pri završetku, 
došlo je do kratke obustave radova. Kao što ste upoznati projekt je radila firma iz Quando d.o.o. iz 
Zagreba i po projektantu nije bila potrebna građevinska dozvola za izvođenje radova, no kako je po 
poziv našeg nezadovoljnog mještanina Vladimira Cerovskog na teren izašla inspekcija i zaustavila 
radove projekt je iznova napravljen sa građevinskom dozvolom. 



U ulici Plavi Jadran napravljena je nova pješačka staza, projekt vrijedan 189.000,00 kuna. 
Uložili smo i sredstva u kupnju novog službenog vozila za potrebe Općine Andrijaševci. 
Vijećnik Darko Duktaj napominje kako novo službeno vozilo nije novo već rabljeno. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu 
općinskog načelnika Općine Andrijaševci za razdoblje srpanj- prosinac 2019. godine dao na usvajanje. 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja Razmatranje Izvješća o polugodišnjem radu općinskog načelnika Općine 
Andrijaševci za razdoblje srpanj- prosinac 2019. godine jednoglasno je usvojeno. 
 
 

Točka 7. 
 
Predsjednik vijeća je pročitao 7. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća o provedbi Plana 
upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Andrijaševci za 2019. godinu otvorio 
raspravu. 
 

Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Izvješća o provedbi Plana upravljanja i 
raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Andrijaševci za 2019. godinu dao na usvajanje. 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja Razmatranje Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja 
imovinom u vlasništvu Općine Andrijaševci za 2019. godinu jednoglasno je usvojeno. 
 
 

Točka 8. 
 
Predsjednik vijeća je pročitao 8. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama 
odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine 
Andrijaševci u 2019. godini godinu otvorio raspravu. 
 

Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog 
otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Andrijaševci u 
2019. godini dao na usvajanje. 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, 
troškovima uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog 
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine 
Andrijaševci u 2019. godini jednoglasno je usvojeno. 
 
 
 

Točka 9. 
 
Predsjednik vijeća je pročitao 9. točku dnevnog reda: Razmatranje Godišnjeg izvješća o primjeni 
agrotehničkih mjera u 2019. godini otvorio raspravu. 
 
Predsjednik vijeća napominje da se u tablici u privitku briše stupac pod rednim brojem 9. 



 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Godišnjeg izvješća o primjeni 
agrotehničkih mjera u 2019. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja Razmatranje Godišnjeg izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2019. 
godini jednoglasno je usvojeno. 
 

Točka 10. 
 
Predsjednik vijeća je pročitao 10. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara 
u Općini Andrijaševci za 2019.  godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara u Općini 
Andrijaševci za 2019.  godinu dao na usvajanje. 
 

-Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara u Općini Andrijaševci za 
2019.  godinu jednoglasno je usvojeno. 
 

Točka 11. 
 

 
Predsjednik vijeća je pročitao 11. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća o provedbi Plana 
gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci za 2019. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja 
otpadom Općine Andrijaševci za 2019. godinu dao na usvajanje. 
 

-Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine 
Andrijaševci za 2019. godinu jednoglasno je usvojeno. 
 

Točka 12. 
 

Predsjednik vijeća je pročitao 12. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa 
gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2019. godini i 
otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje 
građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2019. godini dao na 
usvajanje. 
 

-Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za 
gospodarenje komunalnim otpadom za Općinu Andrijaševci u 2019. godini jednoglasno je 
usvojeno. 
 

Točka 13. 
 



Predsjednik vijeća je pročitao 13. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini dao na usvajanje. 
 

-Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture u 2019. godini jednoglasno je usvojeno. 
 

Točka 14. 
 

Predsjednik vijeća je pročitao 14. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
komunalne infrastrukture u 2019. godini dao na usvajanje. 
 

-Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture u 2019. godini jednoglasno je usvojeno. 
 

Točka 15. 
 

Predsjednik vijeća je pročitao 15. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa 
održavanja nerazvrstanih cesta u 2019. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja 
nerazvrstanih cesta u 2019. godini dao na usvajanje. 
 

-Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih 
cesta u 2019. godini jednoglasno je usvojeno. 
 
 

Točka 16. 
 

Predsjednik vijeća je pročitao 16. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u kulturi za 2019. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
kulturi za 2019. godinu dao na usvajanje. 
 

-Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 
2019. godinu jednoglasno je usvojeno. 
 

 

 
 



Točka 17. 
 

Predsjednik vijeća je pročitao 17. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u sportu za 2019. godinu i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
sportu za 2019. godinu dao na usvajanje. 
 

-Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 
2019. godinu jednoglasno je usvojeno. 
 

Točka 18. 
 

Predsjednik vijeća je pročitao 18. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba za gospodarske, tehničke socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2019. godini i otvorio 
raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba 
za gospodarske, tehničke socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2019. godini dao na usvajanje. 
 

-Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za 
gospodarske, tehničke socijalne i ostale društvene djelatnosti u 2019. godini jednoglasno je 
usvojeno. 
 

Točka 19. 
 
Predsjednik vijeća je pročitao 19. točku dnevnog reda: Razmatranje Godišnjeg izvješća o ostvarivanju 
Odluke o korištenju 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 Razmatranje Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Odluke o 
korištenju sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske za 2019. godinu dao na usvajanje. 
 

-Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja Razmatranje Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Odluke o korištenju 
sredstava od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske za 2019. godinu jednoglasno je usvojeno. 
 
 

Točka 20. 
 
Predsjednik vijeća je pročitao 20. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa 
utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška 
sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini dao na usvajanje. 
 

-Glasovanje: ZA 10 glasova 



 
Slijedom glasovanja Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog 
doprinosa u 2019. godini jednoglasno je usvojeno. 
 
 
 
 
 

Točka 21. 
 
Predsjednik vijeća je pročitao 21. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa 
utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu 
i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška 
sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu dao na 
usvajanje. 
 

-Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade 
za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu jednoglasno je 
usvojeno. 
 

Točka 22. 
 
Predsjednik vijeća je pročitao 22. točku dnevnog reda: Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih 
Općine Andrijaševci za 2019. godinu i otvorio raspravu. 
Predsjednica Adela Dekanić pozdravlja nazočne te pojašnjava kako su u 2019. godini usmjerili 
aktivnosti na mlade, te kako je održano ukupno 8 redovitih sjednica te su članovi prema potrebama 
održavali radne sastanke s pojedinim članovima Općinskog vijeća, kao i predstavnicima lokalnih 
udruga i klubova. Napominje kako je kao predsjednica Savjeta Mladih Općine Andrijaševci bila 
redovito pozivana na sjednice vijeća te kako je aktivno sudjelovala, te o svim novostima upoznavala 
ostale članove Savjeta Mladih. 
Predsjednica nabraja i aktivnosti  koje je savjet realizirao kroz 2019. godinu kao što su Turnir u beli, 
Party pod maskama, organizirali su proslavu za učenike osmih razreda „Mladi za Mlade“, aktivno su 
sudjelovali na 9. Bosutskim danima, sudjelovali su i na 5. Kongresu Savjeta Mladih Republike 
Hrvatske, organizirali su  humanitarnu manifestaciju „Pjesmom i sportom protiv nasilja u spomen na 
Josipa Klasnića“, obilježili su Dan jabuka, te su godinu zaključili sa Adventom u Općini Andrijaševci. 
Vijećnica Višnjica Sorčik predlaže predsjednici Savjeta Mladih da uvedu više edukativnih mjera kako 
za mlade tako i za starije kao što su informatičke aktivnosti, čitateljski klub, dramska skupina, 
vijećnica smatra da u cijeloj Općini Andrijaševci ima dosta mladih snaga za takve aktivnosti. 
Predsjednica Savjeta mladih pojašnjava kako uvijek ima u sklopu škole edukativnih programa te kako  
su u sklopu udruge „Academus“ organizirali informatičke tečajeve. 
Načelnik Damir Dekanić objašnjava na temu čitateljskog kluba kako u sklopu projekta Doma kulture 
imamo uključenu i knjižnicu koja će biti dostupna svima. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Općine 
Andrijaševci za 2019. godinu dao na usvajanje 
 

-Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja Razmatranje Izvješća o radu Savjeta mladih Općine Andrijaševci za 2019. 
godinu jednoglasno je usvojeno. 
 



Točka 23. 
 

Predsjednik vijeća je pročitao 23. točku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnina 
k.č.br. 916/1 k.o. Rokovci i otvorio raspravu. 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnina k.č.br. 916/1 
k.o. Rokovci dao na usvajanje. 
 

-Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnina k.č.br. 916/1 k.o. Rokovci 
jednoglasno je usvojeno. 
 
 

Točka 24. 
 

Predsjednik vijeća je pročitao 24. točku dnevnog reda: Razmatranje Odluke o usvajanju Godišnjeg 
Financijskog izvještaja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2019. godinu i otvorio 
raspravu. 
 
Direktor komunalnog društva navodi da Izvješće o financijskom poslovanju za 2019. godinu stoji pred 
svima te kako je vrlo zadovljan sa svime. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Odluke o usvajanju Godišnjeg 
Financijskog izvještaja Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2019. godinu dao na 
usvajanje. 
 

-Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja Razmatranje Odluke o usvajanju Godišnjeg Financijskog izvještaja 
Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2019. godinu jednoglasno je usvojeno. 
 
 
 

Točka 25. 
 

Predsjednik vijeća je pročitao 25. točku dnevnog reda: Razmatranje Zaključka o usvajanju Izvješća o 
radu Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2019. godinu i otvorio raspravu. 
 
Direktor Komunalnog društva, pojašnjava kako su svi radovi navedeni u Izvještaju jedino bi izdvojio 
kupnju novog kombi vozila i uređenje i radovi na nogometnom igrališu „Frankopan“ u 2019. godini, 
te kako za sva pitanja stoji na raspolaganju. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu 
Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2019. godinu dao na usvajanje. 
 

-Glasovanje: ZA 10 glasova 
 
Slijedom glasovanja Predsjednik vijeća Razmatranje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu 
Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2019. godinu jednoglasno je usvojeno. 
 

 
 
 
 



 
Točka 26. 

 
Predsjednik vijeća je pročitao 26. točku dnevnog reda Razno i otvorio raspravu. 
Načelnik Damir Dekanić napominje kako imamo dosta projekata na natječaju te još uvijek i spremnih 
desetak jer želimo ostvariti i ciljeve koji smo zacrtali. Spominje da se bliže izbori te apelira da svi 
budu spremni. 
U subotu 23. svibnja se kod nas u općini obilježava godišnjica osnutka 109. gardijske brigade, poslani 
su pozivi svim obiteljima poginulih i nestalih branitelja, održat će se polaganje vijenaca, sveta misa te 
domjenak na terasi iza Općine. 
Vijećnik Darko Duktaj napominje da vrtić kreće u rad 25. svibnja 2020. godine 
Predsjednik vijeća upoznaje sve prisutne da se sjedište „Lag“ preselilo u Privlaku i to u 
najnezgodnijem vremenu vladanja virusa. 
 
Daljnje rasprave i prijedloga nije bilo te je Predsjednik vijeća zaključio večerašnju sjednicu Općinskog 
vijeća. 
 
Završeno u 21:17 sati 
 
 
Zapisnik vodila                                                              Predsjednik Općinskog vijeća 
 
Sanja Uremović      Zlatko Kobašević, bacc.oec. 
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