REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/17-01/29
URBROJ: 2177/04-01/17-12
Jakšić, 20.prosinac 2017.god.
ZAPISNIK
sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakšić održane 20. prosinca 2017.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, Mladen
Raguž – općinski vijećnici
Domagoj Oreški – predsjednik Vijeća,
Ivica Kovačević – općinski načelnik,
Mile Barišić – zamjenik općinskog načelnika,
Marica Marić – djelatnica Općine,
Dinko Gurdon – djelatnik Općine
ODSUTNI: Marija Šinko Ružičić,
ZAPISNIK VODILA: Nikolina Gazilj
- otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
- vijećnička pitanja
- zapisnik sa 2. sjednice
A) OTVARANJE SJEDNICE I UTVRĐIVANJE KVORUMA
Predsjednik općinskog Vijeća gospodin Domagoj Oreški pozdravlja sve nazočne, te
otvara 3. sjednicu općinskog Vijeća Općine Jakšić, utvrdivši kvorum, odnosno da je na istoj
nazočno 12 od ukupno 13 općinskih vijećnika.

B) DOPUNA DNEVNOG REDA
Predsjednik Općinskog Vijeća po čl.38. Poslovnika Općine Jakšić, predlaže dopunu
dnevnog reda - Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakšić kao 13.točku dnevnog
reda.
C) VIJEĆNIČKA PITANJA
1. Dario Pažin predlaže da se vidi da li postoji mogućnost da se ne plaća naknada OTP banci
kod plaćanja za dječji vrtić, komunalne naknade i doprinosa. Pitanje za načelnika - da li je
moguće da se ta naknada ukine?
- Načelnik – podnijeti će zahtjev prema banci, obvezuje se da će stupiti u kontakt s OTP
bankom.

2. Dario Pažin - da li se može zamijeniti postojeći treptajući semafor kod škole za pravi
semafor?
-Načelnik – treptajući semafor kod škole postavila je Županijska uprava za ceste na zahtjev
općinskog Vijeća. Postavili su ga na temelju procjene Policijske postaje Požega. Načelnik
prihvaća sugestiju i smatra da je na tom dijelu potreban pravi semafor. Poslat će upit
Policijskoj postaji Požega.
3. Mladen Raguž – pita za ime i prezime vlasnika i naziv tvrtke koja je radila strategiju
razvoja Općine i naplatila 159.000,00 kuna?
-Načelnik odgovara da je postupak izrade strategije proveden na temelju javne nabave, da je u
postupku izrade strategije sudjelovalo i ministarstvo i Agencija za plaćanje, da točno ime i
prezime vlasnika i naziv tvrtke u ovom trenutku ne zna, ali će provjeriti.
4. Mladen Raguž – može li načelnik kratko izvijestiti o proračunskom nadzoru Ministarstva
financija koje se provodi u Općini?
- Načelnik odgovara da je postupak nadzora proračuna u tijeku i da nema nikakvih problema
da se po završetku nadzora ne izvijesti. Kad se dobije zapisnik koji je javan bit će
obaviješteni.
5. Mladen Raguž – zašto nije dobio odgovor na pitanje sa zadnje sjednice upućeno načelniku?
- Načelnik odgovara da to nije bilo pitanje, nego konstatacija.
6. Vladimir Derma – tko je nadzorni organ za izvođenje radova, a vezano za nogostup u
Eminovcima? Dosta ljudi se žali na samo izvođenje radova i to poglavito na nekim
dijelovima.
-Načelnik odgovara da se nogostup nalazi na privatnoj površini. Pisano se treba podnijeti
zahtjev komunalnom redaru. Promet građenje izvodi radove, a ovlašteni nadzorni inženjer je
gosp. Marko Novak. S obzirom da dosad nije bilo nijedne prijave, načelnik ne može zaustaviti
radove koji su u tijeku.
-Vladimir Derma – problem je način na koji se ti radovi izvode.
-Načelnik odgovara - da to nije u njegovoj domeni i da nema veze s radovima, već izvođač
radova i ovlašteni nadzorni inženjer.
7. Mario Glavaš – pitanje vezano uz pješački prijelaz u Rajsavcu u blizini škole, brzina koja je
ograničenje je 70km/h. Tko je mjerodavan za to da se zatraži smanjenje te brzine?
- Načelnik - pješački prijelaz kod škole u Rajsavcu već je više puta bila tema. Prije 4 godine je
postavljen upit oko brzine na državnoj cesti D51 koja je u nadležnosti Hrvatskih cesta.
Policijska postaja Požega i inspektor Hrvatskih cesta izašli su na teren i napravili su određene
uviđaje i konstatirali da nema razloga da se brzina smanji sa 70km/h na 50 km/h. Rekli su da
će nastojati staviti zadebljanja dok se taj problem ne riješi. Načelnik će ih ponovno
kontaktirati i nada se da će iza Nove godine ići natječaj gdje će biti kandidirana pješačka staza
sa pješačkim mostom na području Rajsavca.
8. Mario Glavaš – dokle je došlo sa stipendijama? U kojoj fazi je postupak natječaja?
-Načelnik i pročelnica odgovaraju - završio je 2 krug natječaja za stipendije. Trenutno je
dodijeljeno 10 stipendija. Ostaje prostora za još 5 stipendija. Planira se raspisati još jedan
natječaj.
-Predsjednik vijeća – nadopunjuje i govori da se stipendija može dati samo redovnim
nadarenim studentima sa prosjekom ocjena od najmanje 3,0.
9. Boško Obradović – s obzirom da se bliži darivanje novorođenčadi, postoji li kakva
mogućnost da se ubuduće poveća naknada za novorođenčad? Načelnik - svake godine
predviđamo sredstva, dosad je bilo 1000,00 kuna po djetetu. U razmišljanju smo da se iza
Nove godine nakon usvajanja proračuna predloži da se poveća naknada za prvo novorođenče
na – 1000,00 kuna, drugo – 1500,00 kuna i treće – 2000,00 kuna.

D) DNEVNI RED
Predloženi dnevni red sa dopunom 13.točke dnevnog reda - Odluke o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
na području Općine Jakšić, predsjednik daje na glasovanje, nakon čega je utvrdio da je dnevni
red prihvaćen sa 8 glasova ZA i 4 PROTIV. Prihvaća se dnevni red.
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice općinskog Vijeća Općine Jakšić
2. Odluka o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Općine Jakšić
3. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u 2018. godini
4. Odluka o nadopuni Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg
vrtića Jakšić
5. Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
i ponovnu uporabu informacija Općine Jakšić
6. Izmjene i dopune Odluke o porezima
7. Odluka o nerazvrstanim cestama
8. a) Odluka o proračunu Općine Jakšić za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2018. godinu
9. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jakšić za 2017.godinu
10. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jakšić
za 2018. godinu, te izmjene i dopune istog za 2017.godinu
11. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22.ZKG za 2018.godinu
te izmjene i dopune istog za 2017.godinu
12. Financijsko izvješće o grobnim mjestima na grobljima Općine Jakšić
13. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakšić
POVREDA POSLOVNIKA
- Mladen Raguž - povreda poslovnika po čl.53., 11.prosinca 2017.godine na službeni e-mail
Općine je poslan prijedlog točaka dnevnog reda za sljedeću sjednicu predsjedniku općinskog
Vijeća. Zašto prijedlozi nisu uvršteni u dnevni red današnje sjednice?
- Predsjednik Vijeća – većina točaka koje ste predložili su u proceduri, točke dnevnog reda za
stipendije su u proceduri, točka koja se odnosi na prijevoz srednjoškolaca isto je u proceduri,
tražili ste i raspravu o međuljudskim odnosima u Općini Jakšić što je apsurdno.
- Mladen Raguž - Predsjednik Vijeća mora uvrstiti prijedloge točaka dnevnog reda po
poslovniku i onda se glasa na sjednici.
- Predsjednik Vijeća - prijedlozi su došli nepotpisani putem elektronske pošte i kao takvi se, a
u skladu s Poslovnikom Općine ne mogu uvrstiti. Takve prijedloge mogao je poslati bilo tko.
Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
Predsjednik daje na raspravu zapisnik sa 2. sjednice općinskog Vijeća. Bila je jedna
primjedba na zapisnik.
- Mladen Raguž – upozorio je da su u zapisnik unesene opomene izrečene njemu, ali ne i
razlog njihova izricanja. Predsjednik Vijeća predlaže usvajanje zapisnika sa predloženim
izmjenama, odnosno da se u zapisnik unese da su opomene gosp. Mladenu Ragužu izrečene
zbog stalnih upadica i ometanja u radu vijeća te isti daje na glasovanje, nakon čega je utvrdio
da je isti prihvaćen sa 11 glasova ZA i 1 PROTIV.

Ad. 2. Prijedlog Odluke za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje
Općine Jakšić
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici i načelniku koji daju uvodno obrazloženje u
ime predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
- Natalija Baričević – Tko je predložio osobe mrtvozornika?
- Pročelnica – gospodin Marko Raguž je predložio.
- Vladmir Derma – da li su se kontaktirale predložene osobe za mrtvozornika?
- Pročelnica – osobe su kontaktirane i sve je potvrđeno.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je
općinsko Vijeće JEDNOGLASNO prihvatilo, te donijelo
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad. 3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u
2018. godini
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
- Mladen Raguž – konstatira da je povećanje za rad političkih stranaka u 100% iznosu i
smatra da je iznos od 20.000,00 kuna prevelik.
- Načelnik – u skladu sa zakonom on ima pravo predložiti, a na Vijeću je da tu odluku prihvati
ili ne.
Budući da pitanja više nije bilo predsjednik Vijeća daje na glasovanje, te utvrđuje da
je općinsko Vijeće sa 7 glasova ZA, 4 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM prihvatilo, te donijelo
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u 2018. godini
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad. 4. Prijedlog Odluke o nadopuni Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu
naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića Jakšić
Predsjednik Vijeća daje riječ Bošku Obradoviću koji daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu i budući da pitanja nije bilo predsjednik daje na
glasovanje, te utvrđuje da je općinsko Vijeće JEDNOGLASNO prihvatilo, te donijelo
ODLUKU
o nadopuni Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga
dječjeg vrtića Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)

Ad. 5. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Pravilnika o ostvarivanju prava
na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Jakšić
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
- Natalija Baričević – na čiji prijedlog se navedeni Pravilnik stavlja izvan snage?
- Pročelnica – na prijedlog Povjerenika za informiranje.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je
općinsko Vijeće JEDNOGLASNO prihvatilo, te donijelo
ODLUKU
o stavljanju izvan snage Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Budući da pitanja nije bilo, predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je općinsko
Vijeće JEDNOGLASNO prihvatilo, te donijelo
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o porezima
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad. 7. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Budući da pitanja nije bilo, predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je općinsko
Vijeće JEDNOGLASNO prihvatilo, te donijelo
ODLUKU
o nerazvrstanim cestama
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad. 8. a) Prijedlog Odluke o proračunu Općine Jakšić za 2018.godinu i projekcije
za 2019. i 2020. godinu
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2018.godinu
Predsjednik Vijeća daje riječ Marici Marić koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
- Mladen Raguž ima primjedbi na proračun za 2018.godinu: gospodarska zona - 7.700.000,00
kuna, odvjetnički troškovi i troškovi suda – planirani troškovi za 2018. - 80.000,00 kuna,

nasipavanje poljskih puteva i cesta – stavka se u 2018. povećava na 300.000,00 kuna odnosno
za 40.000,00 kuna dok ostale stavke za istu tvrtku ostaju nepromjenjene, ostala sponzorska
sredstva – prijedlog za 2018. je 100.000,00 kuna, nadalje povećanje za grafičke i tiskarske
usluge za 2018.- 19.000,00 kuna, povećanje nogometnim klubovima u 2018. - NK Jakšiću10.000,00 kuna, NK Rajsavcu - 6.000,00 kuna, NK Eminovcima - 5000,00 kuna, HKUD-u
"Slavonija" povećanje za 5000,00 kuna. Šta je sa prijedlogom da se „Glazbi Jakšić“ poveća
iznos ove godine? Na vijeću je donesena Odluka da se taj iznos poveća, toga nema u
proračunu. Mladen Raguž pohvalio je uvođenje sufinanciranje prijevoza za učenike i čestitao
oporbenoj petorki na ustrajnosti i pozitivnom pritisku, iako još uvijek se nisu uspjeli izboriti
za financiranje svih redovnih studenata.
- Domagoj Oreški – ne sjećam se da je donesena takva Odluka da se "Glazbi Jakšić" poveća
iznos.
- Nikolina Stanić – redovan student može biti i zaposlena osoba koja prima plaću. Pitanje
upućenu gosp. Ragužu - da li vi smatrate da zaposlena osoba koja prima plaću treba dobivati
stipendiju?
- Mladen Raguž – to nije redovan student.
- Načelnik je odgovorio da se 12 godina sufinancirao prijevoz učenika, da Općina dodjeljuje
15 stipendija, da se nastoji razmjerno financirati udruge ovisno o tome koliko su aktivne i
uspješne.
- Predsjednik Vijeća daje prvu opomenu Mladenu Ragužu zbog upadica.
- Mladen Raguž – u Općini Velika svi redovni studenti dobivaju stipendije. Općina Velika
financira i studente koji studiraju u Požegi i daje im 200,00 kuna.
- Predsjednik Vijeća – stipendije nisu iskorištene, nije se prijavio dovoljan broj studenata.
- Mario Glavaš – pedesetak naših dečki igra u tim nogometnim klubovima i postavlja pitanje
Mladenu Ragužu da li smatra da je povećanje iznosa nogometnim klubovima NK Jakšić,
Eminovci, Rajsavac nešto negativno i da bi taj iznos namijenjen nogometnim klubovima
trebao ići "Glazbi Jakšić"?
- Mladen Raguž – to je bila samo usporedba, da se nogometnim klubovima povećava iznos za
10.000,00 kuna, a “Glazbi Jakšić“ je povećan iznos sa sramotnih 3000,00 kuna na sramotnih
5000,00 kuna.
- Zdenko Biondić - previše se novca izdvaja za: ostale intelektualne usluge /javne usluge120.000,00 kn, izrada strategije razvoja Općina - 80.000,00 kuna, web stranice, konzultantske
usluge, geodetsko-katastarske usluge - 80.000,00 kuna.
- Marica Marić - na bazi pokazatelja od 2017.godine stavili smo projekciju za 2018.godinu za
ostale intelektualne usluge /javne usluge, web stranice, konzultantske usluge, geodetskokatastarske usluge. Mi možemo potrošiti 30.000,00 kuna, a možemo 100.000,00 kuna, ali
moramo imati predviđeno u proračunu.
- Marica Marić – vezano za odvjetničke troškove dobili smo dvije zapljene sredstava na račun
Općine, a zbog vlasnika kuća na području Općine koji nemaju nasljednike pa ih Općina
naslijedi, odnosno naslijedi i njihove dugove. Iz tog razloga potrebno je i planirati veću stavku
za odvjetničke i sudske troškove u proračunu za ovu godinu.
- Zdenko Biondić – predlažem da mi napravimo strategiju, a te novce preusmjerimo u
školstvo.
- Načelnik – Indeksacija razvijenosti i decentralizacija Općina je doprinijela tome da se
izvorni prihodi povećaju. Općina Jakšić je u 4 razvojnoj skupini indeksacije. Izvorni prihodi
se povećavaju sa 2.700.000,00 kuna na 5.100.000,00 kuna. Za kanalizaciju u Bertelovcima ne
bi dobili maksimalan broj bodova da nismo imali strategiju razvoja. Donošenje strategije je
potrebno radi apliciranja na projekte EU.

- Mario Glavaš – kod prijave svih natječaja jedna od stvari koja je donosila bodove bila je i
Strategija koja se financirala u iznosu 159.000,00 kuna koje ne financira Općina. Ako nema
strategije, nema projekata koje možemo povući iz sredstava EU.
- Marica Marić – mi ta sredstva za strategiju moramo prvo platiti, a zatim dobivamo povrat
sredstava, tako da moramo imati predviđeno u proračunu.
- Dario Pažin odgovara Mladenu Ragužu – HKUD "Slavonija" Jakšić je nositelj 4
manifestacije u Jakšiću, smatram da ste uvrijedili i mene i cijelo kulturno umjetničko društvo
kao i nogometne klubove NK Eminovci, Jakšić, Rajsavac.
- Boško Obradović – izražava zadovoljstvo sa sredstvima koje Općina planira doznačiti školi,
a obratio se i ispred kluba zastupnika HDZ-a i HSS-a, smatraju da je proračun razvojan i
socijalan i podržati će ga.
Budući da pitanja više nije bilo predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je
općinsko Vijeće sa 8 glasova ZA i 4 PROTIV prihvatilo, te donijelo
ODLUKU
o proračunu Općine Jakšić za 2018.godinu i projekcije
za 2019. i 2020. godinu
i
ODLUKU
o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2018.godinu
(Tekst Odluka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad. 9. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Jakšić za 2017.godinu
Predsjednik Vijeća riječ daje Marici Marić koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
- Mladen Raguž – odvjetnički troškovi i troškovi suda, grafičke i tiskarske usluge - sa
planiranih 11.000,00 na 24.000,00 kuna, ostala sponzorska sredstva - povećanje u odnosu na
2016.godinu za 300%, nasipavanje poljskih puteva - 260.000,00 kuna, rebalans 1.900,00
kuna. Sa kojim sredstvima će tvrtka obaviti zimsku službu i nasipavanje od 30.lipnja do
danas? Po tome imamo u siječnju novi rebalans. Sa 30.lipnja 2017. utrošena su sva sredstva.
- Marica Marić – dobili smo naplatu od Kutjeva d.d. za spor koji se vodio u iznosu od
19.000,00 kuna - to su te stavke zbog kojih smo povećali sredstva, ceste se nasipavaju u
proljetnom periodu do završetka tih radova, a financiranje za zimsku službu ide u sljedeću
godinu. Rebalans proračuna se radi sa 31.12., ugovor je sklopljen na 4 godine, vezano za
tiskarske usluge – bile su novine koje su se tiskale. Ostale sponzorske usluge – 15.000,00 je
planirano više, a nije još utrošeno.
- Vladimir Derma – pitanje upućeno načelniku tko će sanirati ulicu u Eminovcima?
- Načelnik – ne možemo sanirati ulicu u 12 mjesecu.
- Predsjednik Vijeća – izvođač radova će sanirati ulicu.
- Nikolina Stanić – izvođač radova je dužan u prvotno stanje vratiti cestu.
Budući da pitanja više nije bilo predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je
Općinsko vijeće sa 8 glasova ZA i 4 PROTIV prihvatilo, te donijelo
Izmjene i dopune Proračuna Općine Jakšić za 2017.godinu
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)

Ad. 10. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Jakšić za 2018.godinu te izmjene i dopune istog za 2017.godinu
Predsjednik Vijeća riječ daje Marici Marić koja koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Budući da pitanja nije bilo predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je općinsko
Vijeće sa 8 glasova ZA i 4 PROTIV prihvatilo, te donijelo
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jakšić za
2018.godinu te izmjene i dopune istog za 2017.godinu
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.11. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22
3ZKG za 2018.godinu te izmjene i dopune istog za 2017.godinu
Predsjednik Vijeća riječ daje Marici Marić koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Budući da pitanja nije bilo predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je općinsko
Vijeće sa 8 glasova ZA i 4 PROTIV prihvatilo, te donijelo
Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22
3ZKG za 2018.godinu te izmjene i dopune istog za 2017.godinu
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.12. Financijsko izvješće o grobnim mjestima
Predsjednik Vijeća riječ daje komunalnom redaru koji daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
- Vladimir Derma – omjer 1400,00 kuna za dvije osobe i 2800,00 kuna za 4 osobe nije baš
sukladan. Nigdje nije takav srazmjer da je duplo veća cijena.
- Načelnik obrazlaže – dolazili su ljudi sa područja drugih Općina i gradova zbog povoljnih
cijena, a ograničeni smo sa brojem mjesta. Zbog povoljnih cijena svi su dolazili.
- Mario Glavaš – Vijeće je donijelo takvu Odluku.
Budući da pitanja više nije bilo predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je
općinsko Vijeće sa 8 glasova ZA i 4 PROTIV prihvatilo
Financijsko izvješće o grobnim mjestima
(Tekst Izvješća prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.13. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Jakšić
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.

- Mladen Raguž – nije bilo dovoljno vremena kako bi Odluku pročitali.
- Predsjednik Vijeća – daje 10 minuta stanku kako bi pročitali predloženu Odluku.
- Mladen Raguž – u Odluci nije navedena cijena javne usluge prikupljanja miješanog i
komunalnog otpada.
- Pročelnica - ne vidi razlog za ne donošenje ove Odluke, a s obzirom na činjenicu da smo mi
ekološki osviješteni i trebamo to i poticati, potpuno je sve jasno i transparentno, a ograničeni
smo i zakonskim rokom, Komunalac će naknadno dostaviti cijenu i o tome ćete biti
obaviješteni.
- Načelnik - cijena će biti naknadno utvrđena i Komunalac je jedini na području Općine Jakšić
koji pruža takvu uslugu.
Budući da pitanja više nije bilo predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je
općinsko Vijeće sa 8 glasova ZA, 3 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM prihvatilo, te donijelo
ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Dovršeno u 20,20 sati.
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