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-Načelnik: iako se o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2014. godinu već raspravljalo na 
ranijim sjednicama Općinskog vijeća, zakonska obveza je usvajanje ovog Prijedloga. Bitnih promjena 
nije bilo a važno je naglasiti kako je bitno smanjen deficit proračuna u odnosu na prethodne godine što 
je za svaku pohvalu. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2014. godinu dao na usvajanje.  
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
Slijedom glasovanja, usvojen je Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2014. godinu kao u prijedlogu. 
 

toč.3. 
-Pred. vijeća pročitao je 3. toč. dnev. reda: Razmatranje I. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2015. godinu i otvorio raspravu 
-Pročelnica: sukladno Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Andrijaševci za 2015. godinu, 
predložena je i ova I. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Andrijaševci za 2015. godinu. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Razmatranje I. izmjena i dopuna Plana nabave Općine 
Andrijaševci za 2015. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
Slijedom glasovanja, usvojena je Zaključak o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Plana 
nabave Općine Andrijaševci za 2015. godinu. 
 

toč.4. 
-Pred. vijeća je pročitao 4. toč. dnev. reda: Godišnje financijsko izvješće Komunalnog društva 
Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2014. godinu i otvorio raspravu. 
-Majer: kod usvajanja Izmjena i dopuna Proračuna Općine Andrijaševci za 2014. godinu 29.12.2014. 
na sjednici Općinskog vijeća gotovo sve je već pojašnjeno. Bitnih promjena nije bilo što je vidljivo u 
iskazanim stavkama u priloženoj Odluci o usvajanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2014. godinu. 
-Načelnik: obzirom da je Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o. u vlasništvu Općine 
Andrijaševci, dobro je da rad Komunalnog društva ne ovisi puno o sredstvima Općine. Vidljivo je da 
se iz godine u godinu prihodi povećavanju iz vlastite djelatnosti tako da je u 2014. godini oko 
100.000,00 kuna oprihodovano iz svojih aktivnosti. U međuvremenu je kupljeno dosta osnovnih 
sredstava za rad čime će biti u budućnosti puno kvalitetnije i učinkovitije poslove odraditi. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Godišnje financijsko izvješće Komunalnog društva 
Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2014. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
Slijedom glasovanja, usvojena je Odluka o usvajanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2014. 
godinu. 
 

toč.5. 
-Pred. vijeća je pročitao 5. toč. dnev. reda: Izvješće o radu Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci 
d.o.o. za 2014. Godinu i otvorio raspravu. 
-Majer: pojašnjava da je ju radnom materijalu za večerašnju sjednicu Općinskog vijeća sve napisano. 
Nakon toga je u kratkim crtama pojasnio pojedine stavke iz Izvješća i ostavio mogućnost vijećnicima 
da im pojasni sve ono što ih još eventualno zanima. 
-Dekanić: napominje da je sve dobro što je vidljivo iz Izvješća, no postavlja pitanje zašto je uopće 
Komunalno društvo osnovano i što mu je zadaća djelovanja. 
-Načelnik: pojašnjava da su radovi koje izvodi Komunalno društvo po nalogu Općine uistinu odrađeni 
kvalitetno i na vrijeme. Sredstva koje se izdvajaju iz Proračuna Općine Andrijaševci u tu namjenu nisu 
velika a učinkovitost je vidljiva u svim segmentima. Vjerojatnost je da bi Općina trebala izdvajati 
puno više sredstava da radove koje izvodi Komunalno društvo odrađuje neka druga pravna ili fizička 
osoba, tako da je postojanost Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. opravdana. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Izvješće o radu Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci 
d.o.o. za 2014. godinu dao na usvajanje. 

 



- Glasovanje: ZA 11 glasova 
Slijedom glasovanja, usvojeno je Izvješće o radu Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci 
d.o.o. za 2014. godinu. 
 

toč.6. 
-Pred. vijeća je pročitao 6. toč. dnev. reda: Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. 
za 2015. godinu i otvorio raspravu. 
-Majer: Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 2015. godinu je onakav kakav 
je napisan u materijalima za večerašnju sjednicu, no isto tako predlaže da ukoliko vijećnici smatraju da 
ga treba mijenjati može se uvijek doraditi i izmijeniti. Nakon toga je po stavkama iz Plana rada 
pojasnio detaljno što se sve planira raditi u 2015. godini. 
-Načelnik: isto tako kaže da je Plan rada promjenjiv i može se u slučaju potrebe ili nekih drugih 
nepredviđenih aktivnosti tijekom godine izmijeniti, no naravno sve ovisi o mogućnostima i sredstvima 
kojima Općina raspolaže za tu namjenu. Također, ovisi puno o „Javnim radovima“, odnosno o broju 
djelatnika koje Općina ima pravo uposli tijekom godine sa zavoda za zapošljavanje a koji se 
financiraju isključivo iz sredstava HZZ. 
-Pred. vijeća: bitno je naglasiti da se Rokovci i Andrijaševci redovito obilaze i uočava se gdje treba 
intervenirati ili nešto popraviti, tako da nastojimo kao Općina uz radove Komunalnog društva što 
žurnije takve detalje otkloniti ili urediti tako da nam sela izgledaju prilično uredna i čista. 
-Mujan: uočava da je pogrešno iskazan iznos na kraju Plana rada koji Općina Andrijaševci treba 
izdvojiti iz svog proračuna za rad Komunalnog društva u 2015. godini. Umjesto iznosa 598.290,00 
kuna, treba biti 406.000,00 kuna što je vidljivo u gornjoj tablici Plana rada. 
-Načelnik: zahvaljuje što je Mujan uočio ovu pogrešku i ista će biti ispravljena. 
-Zetaković: ukazuje na problem ulegnuća asfalta u „sokaku“ koji spaja ulice S. Radića i Pl. Jadran. 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci 
d.o.o. za 2015. godinu dao na usvajanje. 
 

- Glasovanje: ZA 11 glasova 
Slijedom glasovanja, usvoje je Plan rada Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. za 
2015. godinu s izmjenom iznosa kako je vijećnik Mujan iskazao u svom izlaganju. 
 

toč.7. 

-Pred. vijeća je pročitao 7. toč. dnev. Razno i otvorio raspravu. 

-Škegro: pita za održavanje posjeda i javnih površina kod obitelji koji to sami ne održavaju iz bilo 
kojih razloga, da li postoji mogućnost da se takve površine održavaju od strane Komunalnog društva, a 
vlasnicima se plate košnju i čišćenje. 

-Načelnik: djelatnost Komunalnog društva pruža i takvu mogućnost, no obično se osobe koji su 
vlasnici takvih površina ne javljaju i ne traže uslugu, a dok Općina ne bude imala komunalnog redara 
mogućnost kažnjavanja od strane Općine takvih ne postoji. Redovito se šalju opomene vlasnicima koji 
svoje posjede ne održavaju, apelira se na svijest ljudi i iznalazimo sve mogućnosti kako bi takve 
površine izgledale što urednije i čistije. Bilo je već razmišljanja o upošljavanju osobe na poslove 
komunalnog redara pa makar i na 4 sata, no o tome će biti još razgovora na sjednicama vijeća. 

Načelnik je u nastavku podsjetio nazočne da nam uskoro predstoje Dani Općine „Bosutski dani“ tako 
da očekuje od vijećnika da se maksimalno angažiraju i sudjeluju u svim događanjima koji će se 
odvijati tih dana. U goste nam dolaze Česi iz „grada prijatelja“ Vracova. Dolazi ih jedan autobus, tako 
da će biti i vijećnika, pa načelnik moli naše vijećnike ko može i ko ima uvjete da osigura smještaj za 
njihove vijećnike. 

Na kraju je načelnik upoznao vijećnike sa aktivnostima Općine u zadnje vrijeme i što se planira u 
narednom periodu poduzeti. 
 
Daljnje rasprave nije bilo te je Pred. vijeća zaključio večerašnju sjednicu. 
 
Završeno u 20.55 sati 
 
             Zapisnik vodio                                                                Predsjednik Općinskog vijeća                    
           Zlatko Blažinkov                                                                Zlatko Kobašević, bacc.oec.                                        
 


