REPUBLIKA HRVATSKA
POŢEŠKO-SLAVONSKA ŢUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/17-01/24
URBROJ: 2177/04-01/17-11
Jakšić, 29.studenog 2017.god.

ZAPISNIK
sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakšić održane 29. studenog 2017.godine
s početkom u 18,30 sati u Vijećnici Općine Jakšić
NAZOĈNI: Boško Obradović, Dario Paţin, Mario Glavaš, Josip Biondić, Nikolina Nikolaš,
Dario Majetić, Ivan Murar, Vladimir Derma, Natalija Bariĉević, Mladen Raguţ – općinski
vijećnici,
Domagoj Oreški – predsjednik Vijeća,
Ivica Kovaĉević – općinski naĉelnik,
Mile Barišić – zamjenik općinskog naĉelnika,
Marica Marić – djelatnica Općine,
ODSUTNI: Marija Šinko Ruţiĉić, Zdenko Biondić
ZAPISNIK VODILA: Nikolina Gazilj
-

otvaranje sjednice i utvrĊivanje kvoruma
vijećniĉka pitanja

A) OTVARANJE SJEDNICE I UTVRĐIVANJE KVORUMA
Predsjednik Općinskog vijeća, gospodin Domagoj Oreški pozdravio je sve nazoĉne i
otvorio 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jakšić, utvrdivši kvorum, odnosno da je na istoj
nazoĉno 11 od ukupno 13 općinskih vijećnika.
Predsjednik vijeća daje rijeĉ proĉelnici koja se ukratko predstavlja i poziva sve
vijećnike (koji nisu dostavili) da u što kraćem roku dostave broj ţiro raĉuna, a kako bi se
mogla isplatiti naknada za rad vijećnicima Općinskog vijeća kao i financijska sredstva
namijenjena za rad politiĉkih stranaka.
B) VIJEĆNIĈKA PITANJA
1. Vijećnik Mladen Raguţ obratio se pitanjem općinskom naĉelniku i predsjedniku Vijeća –
obratio se uredu drţavne uprave i Ministarstvu uprave i nije dobio odgovor zašto nije uvršten
Prijedlog toĉaka dnevnog reda koji je Oporbena petorka uputila predsjedniku Općinskog
vijeća ĉime je došlo do povrede Poslovnika?
Općinski naĉelnik iznosi da je odgovor od Ministarstve uprave negativan za gosp. Mladena
Raguţa i govori da je uruĉen i na adresu gosp. Raguţa, da nema narušavanja Poslovnika, nije
narušen zakonski rok od 90 dana, po zakonu je trebalo izvjestiti i naĉelnika, ova sjednica je
legalna i u skladu sa statutom i pozitivnim zakonima RH.

2. Mladen Raguţ konstatira drugu po redu povredu Poslovnika u ĉl.53 - na vrijeme smo
uputili prijedlog toĉaka dnevnog reda i po ĉl. 53. Poslovnika predsjednik Vijeća je morao
uvrstiti prijedlog toĉaka dnevnog reda u dnevni red. Pitanje je za predsjednika Vijeća. Zašto
to niste napravili, zašto niste uvrstili prijedlog iako imate većinu?
Predsjednik vijeća odgovora protupitanjem i pita gosp.Raguţa da li je proĉitao to što je poslao
prije nego što je poslao i poziva ga da proĉita još jednom. Traţili ste odgovor od Ureda
drţavne uprave i oni će vam odgovoriti.
3. Vijećnik Mladen Raguţ – u vremenskom periodu od 2013. do 2016. godine pod
opravdanim sumnjama iz proraĉuna je nestalo na desetke tisuća kuna na ime fiktivnih faktura
za kupnju sveĉanih zastava RH. Traţim pismeni odgovor od naĉelnika, a zbog mnogobrojnih
upita graĊana.
Predsjednik vijeća upozorava da to nije pitanje nego konstatacija i nije jasno koje je pitanje
upućeno naĉelniku. Gosp. Mladen Raguţ postavlja pitanje: „Tko je ukrao novce?“
Predsjednik vijeća upozorava gosp. Raguţa i daje 1 opomenu zbog stalnih upadica, napominje
da svoje pitanje zatraţi u pismenom obliku što on odbija i ponovno inzistira na pismenom
odgovoru na što ima pravo u skladu sa Poslovnikom. Predsjednik vijeća daje 2 opomenu
gosp. Mladenu Raguţu zbog ometanja u radu općinskog Vijeća.
4. Vijećnik Dario Paţin obratio se pitanjem – s obzirom da se pribliţava dan Općine kakva je
procedura za dan Općine?
Općinski naĉelnik odgovorio je da će Općina Jakšić kao i svake godine povodom sv. Barbare,
zaštitnice ţupe Jakšić i zaštitnice Općine proslaviti Dan Općine sveĉanom sjednicom. Poĉetak
je u 10:15 sati polaganjem vijenaca ispred spomenika poginulim hrvatskim braniteljima,
slijedi misa i u 13:00 sati sveĉana sjednica sa svojim protokolom koji će biti pripremljen kao i
svake godine, dodjeliti će se i zahvalnice koje je općinsko vijeće potvrdilo.
Napominjem da će dan prije na igralištu OŠ Mladost Jakšić biti za djecu organiziran doĉek i
darivanje povodom sv. Nikole u organizaciji Općine Jakšić, Savjeta mladih Općine Jakšić,
kulturno umjetniĉkog društva i svih ostalih koji će se ukljuĉiti u rad.
5. Vijećnik Mladen Raguţ obratio se pitanjem - Kolika je gruba procjena cijene sveĉane
sjednice za Dan Općine?
Predsjednik vijeća upozorava gosp. Raguţa da je postavio više od 2 pitanja na što gosp.
Raguţ tvrdi da se prije radilo o povredi poslovnika, a da je ovo drugo pitanje.
Općinski naĉelnik odgovorio je da će biti oko 200 gostiju, cijena 10 eura po osobi. MeĊutim
napominje da će se ukupan trošak odrţavanja sveĉane sjednice znati po završetku. Nazoĉit će
i ĉlanovi kulturno umjetniĉkog društva i glazbene škole Poţega. Gosp. Raguţ konstatira da bi
to bilo oko 2000 eura.
6. Gosp. Raguţ konstatira da postoji pogreška u pozivnici, i da umjesto Jašić, treba pisati
Jakšić. Naĉelnik odgovara da se radi o štamparskoj grešci.
Budući da vijećniĉkih pitanja više nije bilo, predloţeni dnevni red po pozivu,
predsjednik daje na glasovanje, nakon ĉega je utvrdio da je dnevni red prihvaćen sa 10
glasova ZA i 1 PROTIV. Prihvaća se dnevni red.
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice
2. Prijedlog Odluke za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za podruĉje Općine Jakšić
3. Prijedlog Odluke o rasporeĊivanju sredstava za rad politiĉkih stranaka u 2017. godini
4. Prijedlog Zakljuĉka o prodaji plinske mreţe
5. Prijedlog Odluke o gospodarenju imovinom u vlasništvu Općine Jakšić
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i naĉinu
naplaćivanja usluga Djeĉjeg vrtića Jakšić

7. Prijedlog Odluke o korištenju prostora u vlasništvu Općine Jakšić
8. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Jakšić
9. Prijedlog Odluke o uvjetima i naĉinu drţanja kućnih ljubimaca
10. Prijedlog Odluke o naĉinu upravljanja i korištenja sportskih graĊevina u vlasništvu Općine
Jakšić
11. Informacije o plaći općinskog naĉelnika i naknadi zamjenika općinskog naĉelnika

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
Predsjednik daje na raspravu zapisnik sa 1. sjednice Općinskog Vijeća, na koji ima dvije
primjedbe.
GĊa. Natalija Bariĉević – došlo je do pogreške, u zapisniku piše krivo ime osobe, odnosno da
je kod razrješenja i imenovanja ĉlana vatrogasne postrojbe rijeĉ o Krunoslavu Kolaru, a ne o
Vjekoslavu Kolaru kako piše u zapisniku i predlaţe da se to ispravi.
Naĉelnik napominje da je rijeĉ o lapsus grešci.
Gosp. Mladen Raguţ - pogreška je da on nije uspio upozoriti predsjednika Vijeća, a stavljeno
je u zapisniku, nego je upozorio predstojnicu drţavne uprave koja je rekla da će upozoriti
Općinu Jakšić, u zapisnik nisu unesene opomene izreĉene njemu tijekom sjednice.
Budući da je rasprava završila predsjednik daje na glasovanje zapisnik sa predloţenim
izmjenama, nakon ĉega je utvrdio da je isti prihvaćen sa 10 glasova ZA i 1 PROTIV.
Ad. 2.

Prijedlog Odluke za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje
Općine Jakšić

Predsjednik vijeća obrazlaţe da je doktorica Vesna Dujmović izrazila ţelju da bude
razriješena mrtvozorniĉke duţnosti i da je našla adekvatnu zamjenu u osobi gosp. Marka
Raguţa. Predsjednik vijeća daje rijeĉ proĉelnici koja ukratko obrazlaţe Odluku i govori da je
u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti potrebno donijeti Odluku za mrtvozornika za
podruĉje Općine Jakšić i predlaţe razrješenje doktorice Vesne Dujmović i imenovanje Marka
Raguţa, medicinskog tehniĉara.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Predsjednik vijeća konstatira da će gospoĊa Marina Mihalj i ubuduće biti mrtvozornik s
obzirom da po zakonu mora biti dva mrtvozornika.
Gosp. Mladen Raguţ konstatira da je krivo navedeno ime osobe predloţenog mrtvozornika u
Odluci.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik daje na glasovanje odluku sa predloţenim
ispravkom u vidu osobe mrtvozornika i utvrĊuje da je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo,
te donijelo
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za podruĉje Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio)
Ad. 3.

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u
2017. godini

Predsjednik Vijeća daje rijeĉ proĉelnici koja ukratko obrazlaţe Odluku i govori da je
potrebno donijeti novu Odluku za zadnja dva kvartala 2017.godine, a s obzirom na novi saziv
Općinskog vijeća.

Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Gosp.Mladen Raguţ - predlaţe da se donese Odluka da se 10.000 kn namijenjenih politiĉkim
strankama, isplati srednjoškolcima za prijevoz.
Naĉelnik Ivica Kovaĉević odgovara - da je u skladu sa zakonom Općina duţna financirati rad
politiĉkih stranaka i da se svašta moţe predloţiti.
Gosp. Mladen Raguţ konstatira da takva Odluka nije protivna zakonu i da se bez Odluke
sredstva ne mogu donirati.
Predsjednik vijeća Domagoj Oreški - daje prijedlog da bi se ubuduće svaka stranka morala
izjasniti o tome pojedinaĉno, i da će svatko ići po svojoj savjesti i moralnim naĉelima i poziva
gosp. Raguţa da se slobodno odrekne svoje naknade i usmjeri ga tamo gdje je potrebno.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik daje na glasovanje, te utvrĊuje da je
Općinsko Vijeće sa 8 glasova ZA i 3 PROTIV, donijelo
ODLUKU
o rasporeĊivanju sredstava za rad politiĉkih stranaka u 2017. godini
(Tekst Odluke prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio)
Ad. 4. Prijedlog Zaključka o prodaji plinske mreže
Predsjednik Vijeća daje rijeĉ općinskom naĉelniku Ivici Kovaĉeviću koji prijedlog
obrazlaţe.
Naĉelnik Ivica Kovaĉević govori da smo od HEP plina primili pismo namjere kojim nas
obavještavaju da su zainteresirani za kupnju plinskog distribucijskog sustava Općine Jakšić.
Budući da nemamo više pravo naplate prikljuĉka, a duţni smo ga odrţavati i produljivati i s
obzirom na ĉinjenicu da su unazad 3 godine svima smanjene naknade, naša naknada je bila
oko 8%, pa je tako prošli saziv Vlade donio odluku da taj iznos moţe biti najviše do 1,5%,
plisnka mreţa više nije isplativa. Da bi krenuli u ovakav postupak treba donijeti zakljuĉak o
prodaji plinske mreţe i provesti postupak javne nabave.
Prodajna cijena (poĉetna) mora biti ili knjigovodstvena ili cijena procjene sudskog vještaka.
Ako je procjena vještaka veća, onda ide po procjeni vještaka. Nadalje izradili smo
knjigovodstvenu vrijednost koja je nakraju niţa od cijene procjene vještaka. Knjigovodstvena
vrijednost iznosi 1.638.805,76 kuna, a od ovlaštenog sudskog vještaka procjena je na
1.771.78,15 kuna.
Imamo primjera i u susjednim općinama, Općina Cerna je prodala svoju plinsku mreţu,
Općina Feriĉanci je isto u postupku prodaje plinske mreţe. Sa daljnjom procedurom ćete biti
upoznati. Naĉelnik navodi da je unazad par godina Općina imala samo probleme i troškove i
da je izmeĊu ostalog bilo problema i sa proširivanjem mreţe u Eminovcima.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Pitanje Mladena Raguţa - ako se mreţa proda, znaĉi da će svaki stanovnik plaćati veću cijenu
nego će plaćati dok je u vlasništvu Općine. Zašto Općini to nije isplativo, a nekom će drugom
biti isplativo?
Predsjednik Domagoj Oreški - konstatira da plinska mreţa nije isplativa i da je unazad par
godina Općina Jakšić u gubicima što je i objašnjeno.
Naĉelnik Ivica Kovaĉević odgovara - da je RH u prijelaznom razdoblju prodala svoju mreţu i
ponavlja da mi ne moţemo imati više od 1,5% zakonski.
Gosp. Mladen Raguţ je opomenut treći put zbog upadica i zamoljen da napusti sjednicu.
Gospodin Mladen Raguţ odbija napustiti sjednicu Vijeća.

Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik daje na glasovanje, te utvrĊuje da je Općinsko
Vijeće sa 8 glasova za i 2 suzdrţana, donijelo
ZAKLJUĈAK
o prodaji plinske mreţe
(Tekst Zakljuĉka prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio)
Ad. 5. Prijedlog Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Jakšić
Predsjednik Vijeća daje rijeĉ proĉelnici koja ukratko obrazlaţe Odluku i govori da je u
skladu sa zakonskim odredbama potrebno donijeti ovu Odluku, a i kako bi se uklopila u
Strategiju upravljanja imovinom Općine Jakšić.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Gosp.Ivan Murar postavlja pitanje - kako to do sada nije donesena takva Odluka?
Proĉelnica odgovara - dosad je bilo propušteno donošenje takve Odluke, iz tog razloga
predlaţe se sada donijeti, a sve kako bi se uskladilo sa zakonskim odredbama.
Naĉelnik Ivica Kovaĉević nadopunjuje i govori da je potrebno donijeti Strategiju upravljanja
imovinom, i da se mora donijeti takva Odluka kako bi se uklopila u Strategiju.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrĊuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio)
Ad. 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima,
uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića Jakšić
Predsjednik Vijeća daje rijeĉ proĉelnici koja ukratko obrazlaţe Odluku.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Gosp. Ivan Murar pita - na što se odnosi ovih 25% u Odluci i na koga? Općinski naĉelnik
odgovara da se odnosi na djelatnike vrtiće i da će nastojati da se ubuduće izaĊe i u susret
roditeljima.
Budući da pitanja više nije bilo predsjednik daje na glasovanje, te utvrĊuje da je Općinsko
Vijeće jednoglasno prihvatilo, te donijelo
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima,
uvjetima i naĉinu naplaćivanja usluga Djeĉjeg vrtića Jakšić
(Tekst Odluke prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio)
Ad.7. Prijedlog Odluke o korištenju prostora u vlasništvu Općine Jakšić
Predsjednik Vijeća daje rijeĉ proĉelnici koja ukratko obrazlaţe Odluku i govori da
korištenje prostora moţe biti privremeno ili povremeno i u skladu s tim se predlaţe i naknada
za domove u iznosu od 500,00 kuna i 200,00 kuna za prostorije koje Općina koristi za svoju
redovnu djelatnost.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Gosp.Ivan Murar - konstatira da je 500,00 kuna po danu previše, da bi naknada trebala biti
simboliĉna, da se pokriju troškovi reţija i sliĉno.

Gosp. Boško Obradović - predlaţe da se naknada smanji i to 200,00 kuna za domove i 100,00
kuna za prostorije koje Općina koristi za svoju redovnu djelatnost, a trenutno su slobodne za
povremeno korištenje.
Budući da pitanja više nije bilo predsjednik Vijeća daje na glasovanje novi prijedlog
Odluke kojim se predlaţe naknada u iznosu od 200,00 kuna za domove i 100,00 kuna za
prostorije koje Općina koristi za svoju redovnu djelatnost uz opasku da se ne naplaćuje za
mise, te utvrĊuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno prihvatilo, te donijelo
ODLUKU
o korištenju prostora u vlasništvu Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio.)
Ad. 8. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Jakšić
Predsjednik Vijeća daje rijeĉ proĉelnici koja kratko obrazlaţe Odluku i ukazuje da je
moţda najzanimljiviji ĉlanak 13. Odluke koji kaţe da se poĉetni mjeseĉni iznos visine
zakupnine utvrĊuje u kunama i iznosi 13,00 kuna po m² prostora.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Naĉelnik Ivica Kovaĉević se javlja za rijeĉ – dosad je bila jedna nekretnina dana u zakup,
uskoro će se riješiti neki imovinski odnosi pa se planira dati u zakup više prostorija na
podruĉju Općine.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik daje na glasovanje, te utvrĊuje da je
Općinsko Vijeće jednoglasno prihvatilo, te donijelo
ODLUKU
o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio.)
Ad. 9. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
Predsjednik Vijeća daje rijeĉ proĉelnici koja kratko obrazlaţe Odluku i uvodno iznosi da
je sukladno odredbama novog Zakona o zaštiti ţivotinja potrebno donijeti ovu Odluku, a koji
u cijelosti stupa na snagu 31.prosinca 2018.godine.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Gosp. Ivan Murar – kućni ljubimci prave štetu, u Radnovcu su zlatni retriveri potrgali 10
kunića kod mog oca i prijavio sam komunalnom redaru Dini. Ti psi vjerojatno nisu ĉipirani.
Šta ćemo sa psima lutalicama?
Proĉelnica Nikolina Gazilj odgovara - Komunalni redar će provoditi ovu Odluku u skladu
sa zakonskim odredbama pa tako i naplaćivati kazne onima koji nisu ĉipirali svoje pse.
Naĉelnik Ivica Kovaĉević nadopunjuje – mi ćemo morati sklopiti ugovor sa firmom iz
Pakraca koji jedini na podruĉju Poţeško-slavonske ţupanije imaju azil za pse lutalice. Neki
dan je bio napad na dijete. U 2 mjesecu je cijepljenje pasa i onda dolazi do problema onih
pasa koji nisu ĉipirani.

Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik daje na glasovanje, te utvrĊuje da je
Općinsko Vijeće jednoglasno prihvatilo, te donijelo
ODLUKU
o uvjetima i naĉinu drţanja kućnih ljubimaca
(Tekst Odluke prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio.)
Ad. 10. Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u
vlasništvu Općine Jakšić
Predsjednik Vijeća daje rijeĉ proĉelnici koja kratko obrazlaţe Odluku i uvodno iznosi da
je potrebno donijeti ovu Odluku, a radi donošenja Strategije upravljanja imovinom.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu i budući da pitanja nije bilo predsjednik daje na
glasovanje, te utvrĊuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno prihvatilo, te donijelo
ODLUKU
o naĉinu upravljanja i korištenja sportskih graĊevina u vlasništvu Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaţe se zapisniku i ĉini njegov sastavni dio)
Ad. 11. Informacije o plaći općinskog načelnika i naknadi zamjenika općinskog
načelnika
Predsjednik vijeća rijeĉ daje općinskom naĉelniku
Naĉelnik Ivica Kovaĉević - svima je plaća umanjena za 18%. Plaća se nije mjenjala na gore,
nego na dolje. Navodi plaće kolega sliĉnih Općina, Općina koje su manje i Općina koje su
veće, a kako bi se povukla paralela. Ima prijavljena tri studenta na sebi. Smatra da je svojim
radom i zalaganjem i svime onime što je napravio za Općinu Jakšić zasluţio plaću jer radi za
plaću. Što se tiĉe naknade zamjenika naĉelnika ona iznosi neto 2.000,00 kuna. U drugim
tablicama navedeno je kolike su druge naknade volontera.
Zamjenik općinskog naĉelnika Mile Barišić - konstatira da je njegova zakonska osnovica
takva. U skladu sa zakonom imao je pravo i na profesionalnu plaću. Smatra da radi svoj
posao ĉasno i pošteno. Narod nek mu sudi na sljedećim izborima.
Ovim je dnevni red današnje sjednice odraĊen.
Predsjednik Vijeća zahvalio se svima na radu i sudjelovanju, te zakljuĉio 2. po redu
sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakšić i rijeĉ daje općinskom naĉelniku.
Naĉelnik Ivica Kovaĉević govori kako će uskoro morati krenuti sa ovrhama za komunalnu
naknadu, a s obzirom da imaju dosta nenaplaćenih potraţivanja.
Naposljetku poziva sve vijećnike na sveĉanu sjednicu povodom Dana Općina koja će se
odrţati 04.prosinca sa poĉetkom u 10:15 sati.
Dovršeno u 19,40 sati.
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