
       
 
 
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
            
                 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
                      Općinsko vijeće 
 
 
KLASA: 021-05/21-02/01 
URBROJ: 2188/02-03-21-1 
Rokovci, 10. veljače 2021. godine  

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- 
pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni 
vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br.2/13, 2/18 i 2/20), a sukladno članku 56. - 58. Poslovnika 
Općinskog vijeća  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br.12/09, 2/13, 2/18 i 2/20) 
sazivam 38. sjednicu Općinskog vijeća Općine Andrijaševci koja će se održati dana 17. veljače 2021. 
godine (SRIJEDA) s početkom u 20 sati. 

 

Za Sjednicu predlažem sljedeći: 

 
D N E V N I    R E D 

 
 

1. Razmatranje Zapisnika s 37. sjednice Općinskog vijeća Općine Andrijaševci održane dana 
21.prosinca 2020.godine 

2. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Andrijaševci 
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća 
4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu 

Općine Andrijaševci s prijedlogom Javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu 
Općine Andrijaševci i Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup 
zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci 

5. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci 
6. Prijedlog Odluke izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima i načinu sufinanciranja djelatnosti 

i utvrđivanja cijena usluga u Dječjem vrtiću Bambi Rokovci-Andrijaševci 
7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i 

održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na 
području Općine Andrijaševci 

9. Razmatranje I.  izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu 
10. Razmatranje Izvješća Odbora za izbor i imenovanja o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih 

kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Andrijaševci s Popisom 
kandidata za članove Savjeta mladih Općine Andrijaševci i njihovih zamjenika te utvrđivanje 
rezultata izbora za članove Savjeta mladih Općine Andrijaševci i njihove zamjenike 

11. Razmatranje Izvješća Strunje-trade d.o.o. o radu za 2020. godinu 
12. Prijedlog Odluke o financijskoj donaciji – pomoći za obnovu nakon potresa 
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročni kredit 
14. Prijedlog Odluke o aktivnostima u Poduzetničkoj zoni „Blace“ 
15. Prijedlog Odluke o aktivnostima na novog stambenog i sportsko-rekreacijskog naselja u 

Rokovcima 



       
 
 
 

 
16. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području općine 

Andrijaševci 
17. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka uvođenja naknade za razvoj na vodoopskrbnom 

području općine Andrijaševci 
18. Razno. 

 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                                    Zlatko Kobašević, bacc. oec. 
 
 
 
 
 
Napomena: 
Molimo sve članove Općinskog vijeća da potvrde svoj dolazak na predmetnu sjednicu ili da obavijest o 
svom izostanku jave na broj telefona 225-400 (Općina Andrijaševci).  


