REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/19-01/08
UR. BROJ:2177/04-01/19-07
Jakšić, 28.studenog 2019.god.
ZAPISNIK
sa 16.sjednice Općinskog vijeća Općine Jakšić održane 28.studenog 2019.godine
s početkom u 19,00 sati u Vijećnici Općine Jakšić
NAZOČNI: Boško Obradović, Dario Pažin, Josip Biondić, Dario Majetić, Natalija Baričević,
Mladen Raguž, Mario Glavaš, Mario Sigurnjak, Marija Šinko Ružičić, Zdenko Biondić,
Vladimir Derma, Ivan Murar, Domagoj Oreški - predsjednik Općinskog vijeća
OSTALI NAZOČNI:
Ivica Kovačević – općinski načelnik,
Mile Barišić – zamjenik općinskog načelnika,
Marica Marić – službenica Općine,
Damjan Maglica – službenik Općine.
ZAPISNIK VODILA: Nikolina Gazilj
Sjednica se tonski snima.
SADRŽAJ:
- otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
- vijećnička pitanja
- zapisnik sa 15.sjednice
- dnevni red
A) OTVARANJE SJEDNICE I UTVRĐIVANJE KVORUMA
Predsjednik Općinskog vijeća gospodin Domagoj Oreški pozdravlja sve nazočne te
otvara 16.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 Mladen Raguž, Zdenko Biondić i Mario
Glavaš.
Predsjednik Vijeća daje prvu opomenu Mladenu Ragužu zbog upadanja u riječ.

Predsjednik Vijeća daje drugu opomenu Mladenu Ragužu zbog opetovanog upadanja
u riječ.
C) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE
Predsjednik Vijeća daje na raspravu zapisnik sa 15.sjednice Općinskog vijeća.
U raspravi su sudjelovali vijećnik Mladen Raguž i pročelnica Nikolina Gazilj.
Predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje, nakon čega je utvrdio da je
isti prihvaćen sa 8 glasova ZA, 2 PROTIV i 3 SUZDRŽANA.
D) USVAJANJE DNEVNOG REDA
Predsjednik Vijeća daje na usvajanje predloženi dnevni red, nakon čega je utvrdio da
je dnevni red prihvaćen sa 11 glasova ZA i 2 PROTIV.
DNEVNI RED:
1. Odluka o stipendiranju studenata za područje Općine Jakšić za akademsku godinu
2019./2020.
2. Pravilnik o financiranju udruga na području Općine Jakšić
3. Odluka o općinskim porezima
4. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić
5. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području
Općine Jakšić
Ad.1. Odluka o stipendiranju studenata za područje Općine Jakšić za akademsku
godinu 2019./2020
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Nikolini Gazilj koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Mladen Raguž, Dario Pažin, Ivan Murar i pročelnica
Nikolina Gazilj.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO prihvatilo te donijelo

ODLUKU
o stipendiranju studenata za područje Općine Jakšić
za akademsku godinu 2019./2020.
(Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.2. Pravilnik o financiranju udruga na području Općine Jakšić
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Nikolini Gazilj koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Mladen Raguž, Dario Pažin i općinski načelnik Ivica
Kovačević.
Budući da pitanja nije bilo, predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je Općinsko vijeće sa 12 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM prihvatilo te donijelo

PRAVILNIK
o financiranju udruga na području Općine Jakšić
(Tekst Pravilnika prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
3. Odluka o općinskim porezima
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Mladen Raguž, Dario Pažin, Natalija Baričević i općinski
načelnik Ivica Kovačević.
Budući da pitanja nije bilo, predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je Općinsko vijeće JEDNOGLASNO prihvatilo te donijelo
ODLUKU
o općinskim porezima
(Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
4. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici 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 11 glasova ZA, 1 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM prihvatilo te
donijelo
ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio)

5. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na
području Općine Jakšić
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime predlagatelja.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Mladen Raguž i pročelnica Nikolina Gazilj.
Budući da pitanja nije bilo, predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA i 2 PROTIV prihvatilo te donijelo
ODLUKU
o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
na području Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Dovršeno u 19:45 sati.

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

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Domagoj Oreški, ing.v.r.

