REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/18-01/04
UR. BROJ:2177/04-01-18/05
Jakšić, 23.ožujak 2018.god.
ZAPISNIK
sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakšić održane 23. ožujka 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, Natalija Baričević, Marija Šinko Ružičić, Mladen Raguž –
općinski vijećnici
Domagoj Oreški – predsjednik Vijeća,
Ivica Kovačević – općinski načelnik,
Mile Barišić – zamjenik općinskog načelnika,
ODSUTNI: Zdenko Biondić, Vladimir Derma
ZAPISNIK VODILA: Nikolina Gazilj
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 4. sjednice

A) OTVARANJE SJEDNICE I UTVRĐIVANJE KVORUMA
Predsjednik općinskog Vijeća gospodin Domagoj Oreški pozdravlja sve nazočne, te
otvara 5. sjednicu općinskog Vijeća Općine Jakšić, utvrdivši kvorum, odnosno da je na istoj
nazočno 11 od ukupno 13 općinskih vijećnika.
B) VIJEĆNIČKA PITANJA
1. Mladen Raguž – Koje je ime tvrtke i vlasnika kojoj je isplaćen honorar od 159.000,00 kuna
na ime izrade strategije gospodarskog razvoje Općine?
Načelnik odgovara da se radi o tvrtki iz Požege, tvrtka je odabrana javnom nabavom za što je
izvršena kontrola od APPRRR, a naziv je UPC savjetovanje d.o.o.
2. Marija Šinko Ružičić – Općina redovno financira školu. Da li je moguće sufinanciranje
djece koja pohađaju školu na njihovim putovanjima?
Načelnik odgovara – Škola će dobiti 30.000,00 kuna, a za koju namjenu će škola utrošiti
sredstva to ovisi o njima, odnosno oni donose odluku o preraspodjeli novca. Osnivač škole je
Požeško-slavonska županija, a Općina pomaže koliko može. Programe koji nisu odobreni od
Ministarstva znanosti i obrazovanja, ne moraju se sufinancirati.

C) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE
Predsjednik daje na raspravu zapisnik sa 4. sjednice općinskog Vijeća.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Budući da primjedbi nije bilo predsjednik Vijeća
zatvara raspravu i daje na glasovanje, nakon čega je utvrdio da je isti prihvaćen SA 10 glasova
ZA i 1 PROTIV.
Predsjednik Vijeća daje na usvajanje predloženi dnevni red, nakon čega je utvrdio da
je dnevni red prihvaćen sa 10 glasova ZA i 1 PROTIV.
DNEVNI RED:
1. Odluka o usvajanju Plana gospodarenje otpadom 2018.-2023.
2. Odluka o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017.godinu
3. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina na području
Gospodarske zone Jakšić
4. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07.-31.12.2017.

Ad. 1. Odluka o usvajanju Plana gospodarenje otpadom 2018.-2023.
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici i općinskom načelniku koji daju uvodno
obrazloženje u ime predlagatelja. Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Vijeća
otvara raspravu.
Mladen Raguž – u tekstu se spominju posude za kompost. Šta je s njima?
Načelnik odgovara – na natječaj prijavljujemo kompostere. U narednom razdoblju
Komunalac će dostaviti i izjavu, bit će jasno propisano kako se što razdvaja u skladu
sa Zakonom. Kompostere će dobiti i naše ustanove, vrtić i škole. Naša obaveza bit će
sufinancirati kante i kompostere sa 20%, a ostatak će financirati Fond za zaštitu
okoliša.
Predsjednik Vijeća – znači građane to neće koštati ništa?
Načelnik – neće, bit će sve financirano od strane Općine i Fonda.
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 usvajanju Plana gospodarenje otpadom 2018.-2023.
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad. 2. Odluka o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017.godinu
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 izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2017.godinu
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)

Ad. 3. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina na
području Gospodarske zone Jakšić
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Mladen Raguž – protiv sam prodaje tog zemljišta, tvrtka koja na tržištu nije zaživjela
je kupila parcelu i ne ulijeva ni najmanje povjerenja, zašto se prodaje četvrta po redu
parcela, a ne prva unutar Gospodarske zone? Do parcele broj 4 (četiri) mora se dovesti
kompletna infrastruktura, zašto se nije išlo po redu sa prodavanjem parcela unutar
Gospodarske zone, jer Općinu će to koštati par milijuna kuna?
Načelnik odgovara – nije istina, to je prva parcela sa lijeve strane u Gospodarskoj zoni
Jakšić. Kad se dobije lokacijska dozvola radi se parcelacija. Odmah uz tu parcelu ide
trafo stanica, a na ostatku parcele planira se Poduzetnički inkubator.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je općinsko Vijeće sa 8 glasova ZA, 1 PROTIV i 2 SUZDRŽANA
prihvatilo te donijelo
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina na
području Gospodarske zone Jakšić
(Tekst Odluke i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.4. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07.-31.12.2017.
Predsjednik Vijeća daje riječ načelniku koji daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja i prilaže izvješće uz Zapisnik.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Mladen Raguž – ima kratak osvrt na izvješće o radu načelnika. U izvješću nije
spomenut otkaz bivšoj pročelnici, oduzimanje službenog mobitela, o proračunskom
nadzoru, o cipelarini...
Predsjednik Vijeća – konstatira da se radi o izvješću načelnika, a ne službenika.
Mladen Raguž – kaže da je predsjednik Vijeća upoznat sa krim. radnjama unutar
Općine i zašto ih ne prijavi?
Predsjednik Vijeća – to nije istina, nikad nisam dobio nikakav materijal niti sam
upoznat sa bilo kakvim kriminalnim radnjama i molim da to uđe u zapisnik.

Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je općinsko Vijeće sa 8 glasova ZA i 3 PROTIV prihvatilo, te donijelo
Zaključak
o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika 01.07-31.12.2017.
(Tekst Zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Dovršeno u 19,27 sati.

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

PREDSJEDNIK:
Domagoj Oreški, ing.v.r.

