
 
 
 
 
           REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
          Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/20-02/06 
URBROJ: 2188/02-03-20-2 
Rokovci, 15. lipnja 2020. godine 
 

Z A P I S N I K 
 
s 32. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane 15. lipnja 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, Ljiljana Vendl, Josip Zetaković, 
Tomislav Škegro, Matea Šebalj, Marko Luketić, Josip Rac (9) 
Odsutni: Goran Smolković, Josip Turi, Josip Babić, Višnjica Sorčik (4) 
Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika: Damir Dekanić dipl. ing. šum. i Ante Rajković 
Jedinstveni upravni odjel: Martina Markota, dipl.iur. i Sanja Uremović 
 
Predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Kobašević, bacc. oec. (u daljnjem tekstu Predsjednik vijeća) 
pozdravio  je nazočne, utvrdio kvorum (nazočno 9 vijećnika) i predložio sljedeći: 
 

D N E V N I    R E D 
 

1. Razmatranje Zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća održane dana 20. svibnja 2020. 
godine 

2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2020. godinu 
3. Prijedlog plana mjera za pokriće manjka i podmirivanje obveza Općine Andrijaševci 
4. Prijedlog odluke o smanjenju cijene usluge za korisnike Dječjeg vrtića Bambi Rokovci – 

Andrijaševci 
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika 
6. Razmatranje IV. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2020. godinu 
7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Andrijaševci za razdoblje 

od 2015. do 2019. godine 
8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2020. godinu 
9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 2020. godini 
10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu 
11. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu 
12. Razno 

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

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red 
 



Točka 1. 
Predsjednik vijeća pročitao je 1. točku dnevnog reda i otvorio raspravu glede Zapisnika sa 31. sjednice 
Općinskog vijeća održane dana 20. svibnja 2020. godine 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća zapisnik s 31. sjednice Općinskog vijeća dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Zapisnik s 31. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno je usvojen. 
 
 
 

Točka 2. 
Predsjednik vijeća pročitao je 2. točku dnevnog reda Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2020. godinu i otvorio raspravu: 
 
Načelnik Damir Dekanić pojašnjava kako su donesene I. izmjene i dopune Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2020. godinu, te kako je za njih vezan i Prijedlog plana mjera za pokriće manjka i 
podmirivanje obveza Općine Andrijaševci. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2020. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2020. 
godinu jednoglasno je usvojen. 
 

Točka 3. 
Predsjednik vijeća pročitao je 3. točku dnevnog reda Prijedlog plana mjera za pokriće manjka i 
podmirivanje obveza Općine Andrijaševci i otvorio raspravu: 
 
Vijećnik Darko Duktaj traži pojašnjenje. 
Načelnik Damir Dekanić pojašnjava, obzirom da nam je u tijeku provođenje revizije i da je Državni 
ured za reviziju Vinkovci dao preporuku da se donese plan mjera za pokriće manjka i podmirivanje 
obveza, te da je Općina Andrijaševci donijela Prijedlog plana mjera za pokriće manjka i podmirivanje 
obveza Općine Andrijaševci koji je usklađen s I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine 
Andrijaševci. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog plana mjera za pokriće manjka i 
podmirivanje obveza Općine Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Prijedlog plana mjera za pokriće manjka i podmirivanje obveza Općine 
Andrijaševci jednoglasno je usvojen. 
 

Točka 4. 
Predsjednik vijeća pročitao je 4. točku dnevnog reda Prijedlog odluke o smanjenju cijene usluge za 
korisnike Dječjeg vrtića Bambi Rokovci – Andrijaševci i otvorio raspravu: 
 
Načelnik Damir Dekanić pojašnjava kako smo temeljem sredstava koje smo dobili od Ministarstvo za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odlučili smanjiti cijenu usluge za korisnike vrtića. 
Zamjenik načelnika Ante Rajković pojašnjava kako sukladno ugovoru nije bila obaveza smanjiti 
cijenu, sredstva su se mogla usmjeriti u razne smjerove. 
Vijećnik Marko Brkić napominje kako treba roditelje obavijestiti,  te da Odluka nije dugotrajna. 



Vijećnik Darko Duktaj navodi kako su roditelji upoznati o svemu. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog odluke o smanjenju cijene usluge za 
korisnike Dječjeg vrtića Bambi Rokovci – Andrijaševci dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Prijedlog odluke o smanjenju cijene usluge za korisnike Dječjeg vrtića 
Bambi Rokovci – Andrijaševci jednoglasno je usvojen. 
 
 

Točka 5. 
Predsjednik vijeća pročitao je 5. točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika i otvorio raspravu: 
 
Načelnik Damir Dekanić pojašnjava kako se mijenja koeficijent za radno mjesto Viši stručni suradnik, 
te umjesto 1,32 biti će 1,40. Dodaje se i novo radno mjesto Viši referent-poljoprivredni redar te se 
dodaje koeficijent 1,30. Načelnik pojašnjava kako je posla sve više, a djelatnika malo.  
Dobili smo i preporuku iz Hrvatske zajednice Općina da bi trebali imati i poljoprivrednog redara, 
stoga smo omogućili jedno radno mjesto na pola radnog vremena za zapošljavanje poljoprivrednog 
redara. Sve je u skladu sa proračunskim sredstvima. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za 
obračun plaće službenika i namještenika jednoglasno je usvojen. 
 
 

Točka 6. 
Predsjednik vijeća pročitao je 6. točku dnevnog reda Razmatranje IV. izmjena i dopuna Plana nabave 
Općine Andrijaševci za 2020. godinu i otvorio raspravu: 
 
Pročelnica Martina Markota pojašnjava kako IV. izmjene i dopune plana nabave  prate prve izmjene i 
dopune proračuna te kako smo se samo uskladili s njime. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Razmatranje IV. izmjena i dopuna Plana nabave 
Općine Andrijaševci za 2020. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Razmatranje IV. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 
2020. godinu jednoglasno je usvojen. 
 

Točka 7. 
Predsjednik vijeća pročitao je 7. točku dnevnog reda Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju 
u prostoru Općine Andrijaševci za razdoblje od 2015.do 2019. godine i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru 
Općine Andrijaševci za razdoblje od 2015.do 2019. godine dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 



Slijedom glasovanja, Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine 
Andrijaševci za razdoblje od 2015. do 2019. godine jednoglasno je usvojeno. 
 
 

Točka 8. 
Predsjednik vijeća pročitao je 8. točku dnevnog reda Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2020. godinu jednoglasno je usvojen. 
 
 
 

Točka 9. 
Predsjednik vijeća pročitao je 9. točku dnevnog reda Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa 
održavanja nerazvrstanih cesta u 2020. godini i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja 
nerazvrstanih cesta u 2020. godini dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja nerazvrstanih cesta u 
2020. godini jednoglasno je usvojen. 
 

Točka 10. 
Predsjednik vijeća pročitao je 10. točku dnevnog reda Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih 
potreba u kulturi za 2020. godinu i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 
kulturi za 2020. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2020. 
godinu jednoglasno je usvojen. 
 

Točka 11. 
Predsjednik vijeća pročitao je 11. točku dnevnog reda Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih 
potreba u sportu za 2020. godinu i otvorio raspravu: 
 
Rasprave nije bilo te je Predsjednik vijeća Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u 
sportu za 2020. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 9 glasova 
 

Slijedom glasovanja, Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2020. 
godinu jednoglasno je usvojen. 
 
 



Točka 12. 
Predsjednik vijeća pročitao je 12. točku dnevnog reda Razno i otvorio raspravu: 
Načelnik Damir Dekanić obavještava sve vijećnike kako je turistički brod pri kraju te kako će nam 
Županija Vukovarsko-srijemska pomoći u isplati u iznosu od 100.000,00 kuna te predlaže ime za brod 
„Franjo Tuđman“ i moli sve vijećnike da glasaju. Slijedom glasovanja Prijedlog imena broda „Franjo 
Tuđman“ je jednoglasno usvojeno. 
Nadalje načelnik pojašnjava kako je došlo do promjena što se tiče dana Općine Andrijaševci. Nina 
Badrić koja je trebala održati koncert u petak, otkazala je nastup i kao zamjena će biti bend Ličke 
drvosječe. 
Uskoro nas očekuju radovi na aglomeraciji kroz Vinkovačku ulicu, stoga moli sve za strpljenje. 
Radovi na rekonstrukciji mosta se očekuju trajati još 30 dana, nemamo informacije o tome hoće li se 
most zatvarati za promet. 
Vijećnik Tomislav Škegro se zanima kako prisiliti mještane da se pridržavaju Odluke o komunalnom 
redu, postoje specifični slučajevi koji se ne žele pridržavati i time narušavaju izgled selu. 
Načelnik Damir Dekanić pojašnjava kako je najveći problem u ulici Plavi jadran u Rokovcima gdje se 
parkiraju poljoprivredni strojevi. Postoje mještani koji su kažnjeni, sa kojima smo išli na sud no i dalje 
problem isti stoga smo tamo odlučili postaviti stupiće i posaditi drvored.  
 
Daljnje rasprave i prijedloga nije bilo te je Predsjednik vijeća zaključio večerašnju sjednicu Općinskog 
vijeća. 
 
Završeno u 20:47 sati 
 
 
Zapisnik vodila                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća 
 
Sanja Uremović                  Zlatko Kobašević, bacc.oec. 
                                                                                            
 


