REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/18-01/03
UR. BROJ:2177/04-02-18/12
Jakšić, 13.veljače 2018.god.

ZAPISNIK
sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakšić održane 13. veljače 2018.godine
s početkom u 18,30 sati u Vijećnici Općine Jakšić
NAZOČNI: Boško Obradović, Dario Pažin, Mario Glavaš, Josip Biondić, Nikolina Stanić,
Dario Majetić, Ivan Murar, Vladimir Derma, Natalija Baričević, Zdenko Biondić, Marija
Šinko Ružičić – općinski vijećnici
Domagoj Oreški – predsjednik Vijeća,
Ivica Kovačević – općinski načelnik,
Mile Barišić – zamjenik općinskog načelnika,
Marica Marić – djelatnica Općine,
ODSUTNI: Mladen Raguž
ZAPISNIK VODILA: Nikolina Gazilj
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 3. sjednice

A) OTVARANJE SJEDNICE I UTVRĐIVANJE KVORUMA
Predsjednik općinskog Vijeća gospodin Domagoj Oreški pozdravlja sve nazočne, te
otvara 4. sjednicu općinskog Vijeća Općine Jakšić, utvrdivši kvorum, odnosno da je na istoj
nazočno 12 od ukupno 13 općinskih vijećnika.
B) VIJEĆNIČKA PITANJA
1. Dario Pažin – u kojoj je fazi rješavanje imovinskopravnog odnosa kod ulice Vladimira
Nazora?
Sugestija mještana je bila da u ulici Vladimira Nazora postavimo autobusno ugibalište. Da bi
kupili nekretninu, parcelu od privatnika, moramo razgovarati s vlasnikom i napraviti elaborat
za procjenu vrijednosti. Da bi dobili parcelaciju potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje
lokacijske dozvole, napraviti geodetski elaborat, sve mora biti u skladu sa Zakonom o gradnji.
2. Dario Pažin – pitanje uređenja staza kroz groblje u Jakšiću?
Načelnik odgovara – slažem se da bude dosta blata, pogotovo kad padne kiša, postoji potreba
da se centralni dio staze (50-ak metara) uredi. Ja bih dao nekom od ovlaštenih inženjera da
napravi troškovnik da vidimo koliko bi to koštalo pa ćemo vidjeti šta i kako dalje.

3. Natalija Baričević – postoji problem plaćanja uplatnica, plaća se naknada samo OTP banci.
Problem je najviše skeniranja jer nema bar code. Da li bi se to moglo riješiti?
Načelnik odgovara – podnio je zahtjev da se ne naplaćuje naknada. Moliti će da se bar code
promijeni odnosno uskladi sa čitačem.
4. Mario Glavaš – postoje prigovori mještana Rajsavca, a vezano za narušavanje izgleda za
parcelu pored kapelice koja je u vlasništvu obitelji Hruška. Što bi mogli napraviti?
Načelnik odgovara – pismeno smo poslali opomenu i izvijestili da ćemo to napraviti o našem
trošku, i zbog sigurnosti, a i estetskog izgleda. Razgovarali smo s vlasnikom, obećao je da će
ovih dana pokrenuti, a i planiramo da se na tom dijelu napravi igralište.
5. Mario Glavaš – pitanje mogućnosti asfaltiranja ulice odnosno odvojka koji prolazi pokraj
groblja u Rajsavcu budući da je preko ljeta velika prašina?
Načelnik odgovara – svjesni smo tog problema. Odvojak prema groblju geodeti su nasni mili
i odradili svoje. Planiraju se realizirati radovi u vrijednosti od 250.000,00 kuna, a upravo taj
dio je u sklopu tih troškova. Mislim da bi taj problem trebao biti riješen do ljeta.
6. Marija Šinko Ružičić – zanima me igralište na stanici, da li će se moći riješiti ukriženje,
djeca su u blatu i nemaju prilaz igralištu?
Načelnik odgovara – čim budemo u mogućnosti planiramo nasuti put do igrališta i postaviti
nove mreže na igralištu, planira se gornji dio igrališta ograditi.
7. Josip Biondić – u Eminovcima je nogostup pri kraju. Da li ima šanse u skorije vrijeme
produženja nogostupa do groblja na Svetinji i drugo pitanje - da li se može promijeniti
platforma ispred mrtvačnice?
Načelnik odgovara – budući da je za groblje napravljen troškovnik, prošle godine odrađen je
priključak struje, mislili smo to i prije riješiti, ali oduljilo se. Vjerujem da ćemo se ovih dana
uspjeti dogovoriti sa građevinarima, odradilo bi se krovište lamperija, pristup, pločice i fasada
za mrtvačnicu. Nadamo se uskoro realizirati i taj projekt.
Što se tiče produžetka nogostupa od Eminovaca do Svetinje imamo tehnički problem, jer
jedinice lokane samouprave mogu vaditi dozvole unutar građevinskog područja, a u skladu sa
Zakonom o gradnji. Nedavno je bio voditelj ispostave Hrvatskih cesta, a vezano za nogostup
u Eminovcima. Razgovarali smo i na ovu temu, ali ne može se ništa bez građevinske dozvole.
Kad se završi kanalizacija Svetinja postoji mogućnost da se to riješi, ali uz suglasnost
Hrvatskih cesta, a mi bi u tom slučaju financirali projektnu dokumentaciju.
8. Ivan Murar – pitanje prečistača između Radnovca i Rajsavca? Kanalizacija u Jakšiću i
Radnovcu postoji već godinama. Već 9,10 godina curi na tom području. Da li postoji
mogućnost da se to riješi?
Načelnik odgovara – Tekija je tu trebala napraviti crpnu stranicu, ali to nemože više ići na taj
način. U novom projektu koji se radi je i crpna stanica. Obećanje postoji, ali jedino uz
suglasnost Tekije to možemo riješiti.
Nikolina Stanić – nadopunjuje da je prvo prije par godina donesena Odluka da je prilikom
ishođenja građevinske dozvole morao biti pročistač, s tim da sad postoji teorija da se prvo ide
na fazno građenje odnosno da se u prvoj fazi napravi kanalizacija, a u drugoj pročistač.
C) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE
Predsjednik daje na raspravu zapisnik sa 3. sjednice općinskog Vijeća. Natalija
Baričević moli da se promjeni prezime u točki Ad.5.
Predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje sa izmjenom, nakon čega je
utvrdio da je isti prihvaćen JEDNOGLASNO.

OBRAZLOŽENJE PREDSJEDNIKA VIJEĆA I NAČELNIKA:
Predsjednik vijeća Domagoj Oreški objašnjava zašto predložene točke dnevnog reda
Oporbene petorke nisu uvrštene u današnji dnevni red sjednice i daje pisani odgovor svim
vijećnicima. Načelnik objašnjava zašto nije sazvao sjednicu na prijedlog Oporbene petorke i
isto tako svim Vijećnicima daje pisani odgovor.
Načelnik je priložio i pisane odgovore Hrvatskih cesta i ŽUC-a, a kao odgovor na pitanje
vijećnika sa prošle sjednice i objašnjava proceduru vezano za to.
Predsjednik Vijeća daje na usvajanje predloženi dnevni red, nakon čega je utvrdio da
je dnevni red prihvaćen JEDNOGLASNO.
DNEVNI RED:
1. Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
2. Statut Općine Jakšić
3. Analiza sustava civilne zaštite Općine Jakšić u 2017.godini
4. Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje za 2018.-2020.
5. Odluka o izradi revizije „Plana gospodarenja otpadom Općine Jakšić za razdoblje od 2018.
do 2023. godine
6. Odluka o komunalnom redu Općine Jakšić
7. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Jakšić
8. Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada
9. Odluka o nadopuni Statuta dječjeg vrtića Jakšić
10. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Jakšić

Ad. 1. Odluka o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja. Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Vijeća otvara raspravu i
poziva vijećnike da predlože imena za novi Odbor.
Dario Pažin ispred kluba zastupnika HDZ-a i HSS-a kao članove Odbora predlaže
Nataliju Baričević i Nikolinu Stanić, a kao predsjednika Boška Obradović.
Budući da prijedloga više nije bilo predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje
prijedlog kluba zastupnika HDZ-a i HSS-a, te utvrđuje da je općinsko Vijeće sa 8
glasova ZA, 4 SUZDRŽANA prihvatilo, te donijelo
ODLUKU
o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad. 2. Statut Općine Jakšić
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Natalija Baričević – da li se Statut donosi većinom glasova svih vijećnika? Da li
moraju biti prisutni svi članovi Vijeća?

Pročelnica – Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna
većina njegovih članova.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je općinsko Vijeće sa 10 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM i 1 PROTIV
prihvatilo, te donijelo
STATUT
Općine Jakšić
(Tekst Statuta prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad. 3. Analiza sustava civilne zaštite Općine Jakšić u 2017.godini
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici i načelniku koji daju uvodno obrazloženje u
ime predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivan Murar – da li moramo Analizu opet dati nekom procjenitelju i stručnjaku?
Načelnik odgovara – moramo, to je kompleksan posao, potrebno je donijeti i Procjenu
rizika od velikih nesreća i potrebno je da to radi stručna osoba.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je općinsko Vijeće JEDNOGLASNO prihvatilo, te donijelo
ODLUKU
Analiza sustava civilne zaštite Općine Jakšić u 2017.godini
(Tekst Analize prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.4. Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje za 2018.-2020.
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Budući da pitanja nije bilo, predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je općinsko Vijeće JEDNOGLASNO prihvatilo, te donijelo
ODLUKU
Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje za 2018.-2020.
(Tekst Plana prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.5. Odluka o izradi revizije „Plana gospodarenja otpadom Općine Jakšić za
razdoblje od 2018. do 2023. godine
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Budući da pitanja nije bilo, predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je općinsko Vijeće JEDNOGLASNO prihvatilo, te donijelo

ODLUKU
o izradi revizije „Plana gospodarenja otpadom Općine Jakšić za razdoblje
od 2018. do 2023. godine
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.6. Odluka o komunalnom redu Općine Jakšić
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Budući da pitanja nije bilo, predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je općinsko Vijeće JEDNOGLASNO prihvatilo, te donijelo
ODLUKU
o komunalnom redu Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.7. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i
mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Jakšić
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Budući da pitanja nije bilo, predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je općinsko Vijeće JEDNOGLASNO prihvatilo, te donijelo
ODLUKU
o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
odbačenog otpada na području Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.8. Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Budući da pitanja nije bilo, predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je općinsko Vijeće JEDNOGLASNO prihvatilo, te donijelo
ODLUKU
o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad. 9. Odluka o nadopuni Statuta dječjeg vrtića Jakšić
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Marija Šinko Ružičić – da li se to odnosi na sve korisnike vrtića?
Pročelnica odgovora – odnosi se na sve korisnike vrtića.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je općinsko Vijeće JEDNOGLASNO prihvatilo, te donijelo

ODLUKU
o nadopuni Statuta dječjeg vrtića Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.10. Odluka o socijalnoj skrbi
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ivan Murar – da li taj iznos za novorođenu djecu može biti izdašniji?
Boško Obradović – se slaže sa gospodinom Murarom i isto predlaže da se poveća taj
iznos za novorođenu djecu.
Marija Šinko Ružičić – isto predlaže povećanje.
Načelnik odgovara – da je moguće da se taj iznos poveća i predlaže se povećanje u
iznosu od 1.000,00 kuna nakon trećeg djeteta.
Dario Pažin – pita koliko je maksimalan iznos po zakonu za dodjelom jednokratne
financijske potpore? Pročelnica i načelnik odgovaraju – ako se nekom da jednokratna
naknada to ne isključuje mogućnost da ne možete podnijeti Zahtjev za dodjelom po
drugim točkama navedene Odluke, maksimalna je u iznosu od 8.000,00 kuna s tim da
je to maksimalan iznos ukoliko se podnesu 2 ili više zahtjeva. Načelnik govori da se
uvijek pronađe rješenje za bolesno dijete i da Općine zajedno i u dogovoru pomažu
takvim obiteljima.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje
navedenu Odluku sa određenim preinakama u točki 3. navedene Odluke na način da se poveća
iznos od 1.000,00 kuna nakon trećeg djeteta, svakom sljedećem djetetu, te utvrđuje da je
općinsko Vijeće JEDNOGLASNO prihvatilo, te donijelo
ODLUKU
o socijalnoj skrbi
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Dovršeno u 19,35 sati.

ZAPISNIK VODILA:
Nikolina Gazilj, mag.iur.v.r.

PREDSJEDNIK
Domagoj Oreški, ing.v.r.

