REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/18-01/09
UR.BROJ:2177/04-01-18/07
Jakšić, 19.prosinca 2018.god.
ZAPISNIK
sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakšić održane 19.prosinca 2018.godine
s početkom u 18,30 sati u Vijećnici Općine Jakšić
NAZOČNI: Dario Pažin, Mario Glavaš, Josip Biondić, Nikolina Stanić, Dario Majetić,
Natalija Baričević, Zdenko Biondić, Marija Šinko Ružičić, Boško Obradović, Ivan Murar,
Mladen Raguž, Vladimir Derma – općinski vijećnici
OSTALI PRISUTNI:
Domagoj Oreški – predsjednik Vijeća,
Ivica Kovačević – općinski načelnik,
Mile Barišić – zamjenik općinskog načelnika,
Marica Marić – službenica JUO Jakšić,
Damjan Maglica – službenik JUO
ZAPISNIK VODILA: Nikolina Gazilj
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 9. sjednice

A) OTVARANJE SJEDNICE I UTVRĐIVANJE KVORUMA
Predsjednik Općinskog vijeća gospodin Domagoj Oreški pozdravlja sve nazočne te
otvara 10.sjednicu Općinskog vijeća Općine Jakšić, utvrdivši kvorum, odnosno da je na istoj
nazočno 13 od ukupno 13 općinskih vijećnika.
B) VIJEĆNIČKA PITANJA
Vrijeme predviđeno za vijećnička pitanja u trajanju od 10 minuta.
Vijećnička pitanja postavili su vijećnici Mario Glavaš, Mladen Raguž, Dario Majetić,
Zdenko Biondić.
Predsjednik Vijeća daje prvu opomenu Mladenu Ragužu zbog upadanja u riječ.
Predsjednik Vijeća daje prvu opomenu Zdenku Biondiću zbog upadanja u riječ.
Predsjednik Vijeća daje drugu opomenu Mladenu Ragužu zbog opetovanog upadanja
u riječ.
C) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE
Predsjednik Vijeća daje na raspravu zapisnik sa 9.sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.

1

Mladen Raguž kao i svaki put dosada konstatira da je Zapisnik šturi i da bi ga trebalo
proširiti.
Predsjednik Vijeća i pročelnica odgovaraju kao i svaki put dosada da Zapisnik nije
šturi, da ima sve ono što je utvrđeno Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Jakšić i
predviđeno Zakonom, a da se posavjetovati može sa Uredom državne uprave kao
nadležnim tijelom.
Predsjednik Vijeća zatvara raspravu.
Budući da primjedbi na Zapisnik više nije bilo predsjednik Vijeća zatvara raspravu i
daje na glasovanje, nakon čega je utvrdio da je isti prihvaćen SA 8 glasova ZA, 4 PROTIV i 1
SUZDRŽAN.
D) DOPUNA DNEVNOG REDA
Općinski načelnik po čl.38. Poslovnika Općine Jakšić, predlaže dopunu dnevnog reda–
Odluku o davanju suglasnosti za izradu akta za snimanje sjednica Općinskog vijeća Općine
Jakšić kao 9.točku dnevnog reda.
Predsjednik Vijeća daje na usvajanje predloženu nadopunu dnevnog reda kao 9.točku
dnevnog reda nakon čega je utvrđeno da je nadopuna dnevnog reda prihvaćena
JEDNOGLASNO.
E) USVAJANJE DNEVNOG REDA
Predsjednik Vijeća daje na usvajanje predloženi dnevni red nakon čega je utvrdio da je
dnevni red prihvaćen sa 9 glasova ZA i 4 PROTIV.
DNEVNI RED:
1. Analiza stanja sustava Civilne zaštite za 2018.godinu
2. a) Odluka o proračunu Općine Jakšić za 2019.godinu i projekcije za 2020. i
2021.godinu
b) Odluka o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2019.godinu
3. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jakšić za 2018.godinu
4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Jakšić za 2019.godinu, te izmjene i dopune istog za 2018.godinu
5. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Jakšić za 2019.
godinu, te izmjene i dopune istog za 2018.godinu
6. Program javnih potreba u kulturi i športu za 2019.godinu, te izmjene i dopune istog za
2018.godinu
7. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Jakšić za 2019.godinu, te izmjene i
dopune istog za 2018.godinu
8. Financijsko izvješće o grobnim mjestima za 2018.godinu
9. Odluka o davanju suglasnosti za izradu akta za snimanje sjednica Općinskog vijeća
Općine Jakšić
Ad. 1. Analiza stanja sustava Civilne zaštite za 2018.godinu
Predsjednik Vijeća dao je riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja. Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Vijeća otvara raspravu.
U raspravi je sudjelovao Mladen Raguž i općinski načelnik Ivica Kovačević.
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Predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje te utvrđuje da je Općinsko
vijeće sa 10 glasova ZA i 3 PROTIV prihvatilo i donijelo
ANALIZU
stanja sustava Civilne zaštite za 2018.godinu
(Tekst Analize prilažu se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 2. a) Odluka o proračunu Općine Jakšić za 2019.godinu i projekcije za 2020. i
2021.godinu
Predsjednik Vijeća dao je riječ referentici za financije Marici Marić koja daje uvodno
obrazloženje u ime predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
U raspravi je sudjelovao Ivan Murar, Mladen Raguž i Mario Glavaš.
Predsjednik Vijeća daje treću opomenu Mladenu Ragužu zbog ometanja tijeka
sjednice i narušavanja reda i konstatira da je vijećnik Mladen Raguž udaljen sa
sjednice u 19:04 sati.
Vijećnik Mladen Raguž odbija napustiti sjednicu.
Budući da pitanja više nije bilo predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na
glasovanje te utvrđuje da je Općinsko vijeće sa 8 glasova ZA i 4 PROTIV prihvatilo i
donijelo
ODLUKU
o proračunu Općine Jakšić za 2019.godinu i projekcije za 2020. i 2021.godinu
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)

b) Odluka o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2019.godinu
Predsjednik Vijeća dao je riječ Marici Marić koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Budući da pitanja nije bilo predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje te
utvrđuje da je Općinsko vijeće sa 8 glasova ZA i 4 PROTIV prihvatilo i donijelo
ODLUKU
o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2019.godinu
(Tekst Pravilnika prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.3. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jakšić za 2018.godinu
Predsjednik Vijeća dao je riječ Marici Marić koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
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Budući da pitanja nije bilo predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je Općinsko vijeće sa 8 glasova ZA i 4 PROTIV prihvatilo i donijelo
Izmjenu i dopunu Proračuna Općine Jakšić za 2018.godinu
(Tekst Izmjene prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)

Ad.4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Jakšić za 2019.godinu, te izmjene i dopune istog za 2018.godinu
Predsjednik Vijeća dao je riječ Marici Marić koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Budući da pitanja nije bilo predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje te
utvrđuje da je Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA i 2 PROTIV prihvatilo i donijelo
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jakšić za
2019.godinu
(Tekst Programa prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
i

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Jakšić za 2018.godinu
(Tekst Izmjene prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)

Ad.5. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Jakšić za
2019. godinu, te izmjene i dopune istog za 2018.godinu
Predsjednik Vijeća dao je riječ Marici Marić koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Budući da pitanja nije bilo predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje te
utvrđuje da je Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA i 2 PROTIV prihvatilo i donijelo
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Jakšić za 2019.godinu
(Tekst Programa prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)

i
Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Jakšić za 2018. godinu
(Tekst Izmjene prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)

Ad.6. Program javnih potreba u kulturi i sportu za 2019.godinu, te izmjene i dopune
istog za 2018.godinu
Predsjednik Vijeća dao je riječ Marici Marić koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
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Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Budući da pitanja nije bilo predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA i 2 PROTIV prihvatilo i donijelo
PROGRAM
javnih potreba u kulturi i sportu za 2019.godinu
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
i

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2018.godinu
(Tekst Izmjene prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)

Ad.7. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Jakšić za 2019.godinu te
izmjene i dopune istog za 2018.godinu
Predsjednik Vijeća dao je riječ Marici Marić koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Budući da pitanja nije bilo predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje te
utvrđuje da je Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA i 2 PROTIV prihvatilo i donijelo
PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Jakšić za 2019.godinu
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
i
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
Općine Jakšić za 2018.godinu
(Tekst Izmjene prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.8. Financijsko izvješće o grobnim mjestima za 2018.godinu
Predsjednik Vijeća dao je riječ komunalnom redaru Damjanu Maglici koji daje
uvodno obrazloženje u ime predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Budući da pitanja nije bilo predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje te
utvrđuje da je Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA i 2 PROTIV prihvatilo i donijelo
Financijsko izvješće o grobnim mjestima za 2018.godinu
(Tekst Financijskog izvješća prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)

Ad.9. Odluku o davanju suglasnosti za izradu akta za snimanje sjednica Općinskog
vijeća Općine Jakšić
Predsjednik Vijeća dao je riječ općinskom načelniku koji daje uvodno obrazloženje u
ime predlagatelja.
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Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Budući da pitanja nije bilo predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje te
utvrđuje da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO prihvatilo i donijelo
ODLUKU
o davanju suglasnosti za izradu akta za snimanje
sjednica Općinskog vijeća Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

Dovršeno u 19:16 sati.
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Domagoj Oreški, ing.v.r.

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