REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/19-01/03
UR. BROJ:2177/04-01/19-20
Jakšić, 09.svibanj 2019.god.

ZAPISNIK
sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakšić održane 09.svibnja 2019.godine
s početkom u 19,30 sati u Vijećnici Općine Jakšić
NAZOČNI: Boško Obradović, Dario Pažin, Josip Biondić, Dario Majetić, Ivan Murar,
Vladimir Derma, Natalija Baričević, Zdenko Biondić, Marija Šinko Ružičić, Mladen Raguž,
Mario Glavaš, Mario Sigurnjak – općinski vijećnici, 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
- izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
- vijećnička pitanja
- zapisnik sa 11. sjednice
- dnevni red
A) OTVARANJE SJEDNICE I UTVRĐIVANJE KVORUMA
Predsjednik Općinskog vijeća gospodin Domagoj Oreški pozdravlja sve nazočne, te
otvara 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jakšić, utvrdivši kvorum, odnosno da je na istoj
nazočno 12 od ukupno 13 općinskih vijećnika.
Predsjednik Vijeća na početku sjednice prije prelaska na vijećnička pitanja, usvajanja
Zapisnika i dnevnog reda objašnjava da će na samom početku sjednice član Mandatne
komisije Mario Glavaš podnijeti Izvješće Mandatne komisije, a zbog neopozive pisane
ostavke vijećnice Nikoline Stanić na sve funkcije koje je obnašala u Općinskom vijeću
Općine Jakšić.

B) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE I VERIFIKACIJA MANDATA
Mandatna komisija izvještava da je dana 16.travnja 2019.godine, predsjedniku
Općinskog Vijeća Domagoju Oreški, vijećnica Nikolina Stanić iz Tekića 93, članica na
kandidacijske liste HDZ-HSS, podnijela neopozivu pisanu ostavku, a zbog promjene mjesta
prebivališta.
Vijećnica je neopozivu ostavku podnijela sa svim pripadajućim funkcijama koje je
obavljala kao:
- predsjednica Mandatne komisije,
- članica Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost,
- članica Odbora za Izbor i imenovanja.
Članovi mandatne komisije utvrđuju da je ostavka podnesena sukladno članku 79.
Zakona o lokalnim izborima (NN br.144/12, 121/16).
Članovi mandatna komisije utvrdili su da zbog razloga iz članka 80. stavka 1., točka 4.
Zakona o lokalnim izborima (NN, br.144/12, 121/16) mandat u Općinskom vijeću prestaje po
sili zakona:
l. Nikolini Stanić iz Tekića 93, OIB:09825094535, članica kandidacijske liste HDZ/ HSS
zbog promjene mjesta prebivališta, danom prestanka prebivališta - 12.travnja
2019.godine.
Mandatna komisija utvrdila je da je pisana ostavka vijećnice ovjerena kod javnog
bilježnika, a sukladno članku 80.st.2. i time su ispunjeni svi zakonski preduvjeti za
prestankom mandata.
Sukladno čl.81. Zakona o lokalnim izborima (NN, br.144/12, 121/16) predlagatelji su
odredili sljedećeg zamjenika:
l. Umjesto Nikoline Stanić – Mario Sigurnjak, Treštanovci 84.
Članovi Mandatne komisije utvrdili su da su se stekli svi potrebni uvjeti i da nema
zakonskih zapreka za početak mandata novog vijećnika Općinskog vijeća Općine Jakšić
Maria Sigurnjaka.
Predsjednik Vijeća se zahvaljuje Mariu Glavaš, članu Mandatne komisije na danom
Izvješću.
Predsjednik Vijeća predložio je da rad krene prema utvrđenom dnevnom redu, a to je
-SVEČANA PRISEGA NOVOG ČLANA OPĆINSKOG VIJEĆAPredsjednik Vijeća Domagoj Oreški pročitao je tekst prisege, nakon čega je
poimenično prozvan vijećnik Mario Sigurnjak izgovorio riječ „Prisežem“, te potpisao tekst
prisege.
Vijeće je donijelo:
Zaključak
o primanju na znanje izvješća Mandatne komisije i verifikacija mandata
člana Općinskog vijeća Općine Jakšić
(Zaključak je sastavni dio ovog Zapisnika i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“)

Predsjednik Vijeća ponovno utvrđuje kvorum odnosno konstatira da je na istoj
sjednici sa novoizabranim vijećnikom sada nazočno 13 od ukupno 13 općinskih vijećnika.

C) VIJEĆNIČKA PITANJA
Vrijeme predviđeno za vijećnička pitanja u trajanju od 10 minuta.
Vijećnička pitanja postavili su vijećnici Mladen Raguž, Dario Pažin, Mario Glavaš,
Natalija Baričević, Josip Biondić i Boško Obradović.
Općinski načelnik odgovara općinskom vijećniku Mladenu Ragužu na dva pitanja,
upućena na 11.sjednici Općinskog vijeće sjednici pisanim putem.
Predsjednik vijeća daje prvu opomenu Mladenu Ragužu zbog upadanja u riječ.
D) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE
Predsjednik Vijeća daje na raspravu zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća.
U raspravi je sudjelovao Mladen Raguž koji ima jednu primjedbu na Zapisnik, da nije
naznačena opomena općinskom načelniku.
Predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje, nakon čega je utvrdio da je
isti prihvaćen sa predloženom izmjenom JEDNOGLASNO.
Predsjednik Vijeća daje na usvajanje predloženi dnevni red, nakon čega je utvrdio da
je dnevni red prihvaćen sa 8 glasova ZA i 5 PROTIV.
DNEVNI RED:
1. Odluka o izboru predsjednika Mandatne komisije
2. Odluka o izboru člana «Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost»
3. Odluka o izboru člana «Odbora za izbor i imenovanja»
4. Odluka o visini jednogodišnje naknade za poljoprivredno zemljište za 2019.godinu
5. Odluka o davanju jamstva «Dobrovoljno vatrogasnom društvu Jakšić» za kredit
6. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2018. i Odluka o raspodjeli
rezultata poslovanja za 2018.
7. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
8. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
9. Izvješće o realizaciji Socijalnog programa Općine Jakšić u 2018.godini
10. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi i športu u 2018.
11. Izvješće o radu općinskog načelnika
12. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od
požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine
Jakšić

Ad. 1. Izbor predsjednika Mandatne komisije
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ispred Kluba vijećnika HDZ/ HSS, Boško Obradović predložio je sljedećeg kandidata:
1. Dario Pažin – za predsjednika Mandatne komisije.
Nezavisni vijećnik Mladen Raguž u ime oporbene petorke predložio je sljedećeg kandidata:
2. Ivan Murar – za predsjednika Mandatne komisije.

Predsjednik Vijeća, prije glasovanja o naprijed navedenom prijedlogu, upitao je predložene
članove da li prihvaćaju kandidaturu, na što su isti odgovorili da prihvaćaju.
Budući da prijedloga više nije bilo predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje, te

utvrđuje da je prihvaćen prijedlog pod rednim brojem 2. za Ivana Murara sa 7 glasova ZA i 6
SUZDRŽANIH, te Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
o izboru predsjednika Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Jakšić
( Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“.)
Ad.2. Izbor člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost – Natalija
Baričević, Boško Obradović
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ispred Kluba vijećnika HDZ/ HSS, Boško Obradović predložio je sljedećeg kandidata:
1. Josip Biondić - za člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
Nezavisni vijećnik Mladen Raguž u ime oporbene petorke predložio je sljedećeg kandidata:
2. Vladimir Derma - za člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
Predsjednik Vijeća, prije glasovanja o naprijed navedenom prijedlogu, upitao je predložene
članove da li prihvaćaju kandidaturu, na što su isti odgovorili da prihvaćaju.
Budući da prijedloga više nije bilo predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je prihvaćen prijedlog pod rednim brojem 1. za Josipa Biondića sa 8 glasova ZA,
1 PROTIV i 4 SUZDRŽANA, te Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
o izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad. 3. Izbor člana Odbora za izbor i imenovanja
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Ispred Kluba vijećnika HDZ/ HSS, Boško Obradović predložio je sljedećeg kandidata:
1. Mario Glavaš – za člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
Nezavisni vijećnik Mladen Raguž u ime oporbene petorke predložio je sljedećeg kandidata:
2. Zdenko Biondić - za člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
Predsjednik Vijeća, prije glasovanja o naprijed navedenom prijedlogu, upitao je predložene
članove da li prihvaćaju kandidaturu, na što su isti odgovorili da prihvaćaju.

Budući da prijedloga više nije bilo predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje te
utvrđuje da je prihvaćen prijedlog pod rednim brojem 1. za Maria Glavaša sa 8 glasova ZA i 5
PROTIV, te Općinsko vijeće donosi
ODLUKU
o izboru člana Odbora za izbor i imenovanja
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.4. Odluka o visini jednogodišnje naknade poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Općine Jakšić za 2019. godinu
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali Zdenko Biondić, općinski načelnik Ivica Kovačević, Mladen Raguž
i Marica Marić.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je Općinsko vijeće sa 10 glasova ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN prihvatilo te
donijelo
ODLUKU
o visini jednogodišnje naknade naknade poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Općine Jakšić za 2019. godinu
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.5. Odluka o davanju jamstva Dobrovoljno vatrogasnom društvu Jakšić
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici koja daje uvodno obrazloženje u ime predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
U raspravi su sudjelovali Mladen Raguž, Zdenko Biondić, Dario Pažin, Natalija Baričević,
Mario Glavaš, predsjednik vijeća Domagoj Oreški i općinski načelnik Ivica Kovačević.
Predsjednik Vijeća daje drugu opomenu Mladenu Ragužu zbog upadanja u riječ.
Predsjednik Vijeća daje treću opomenu Mladenu Ragužu zbog upadanja u riječ te grubog
kršenja Poslovnika i konstatira da je vijećnik Mladen Raguž udaljen sa sjednice u 20:21 sati.
Predsjednik Vijeća PREKIDA sjednicu i određuje stanku u trajanju od 10 (deset) minuta.
Predsjednik vijeća nakon kratke stanke u trajanju od 10 (deset) minuta nastavlja sjednicu i
konstatira da vijećnik Mladen Raguž i dalje odbija napustiti sjednicu.
Općinski vijećnik Mladen Raguž nadovezuje se da po Poslovniku on ima pravo ostati unutra.
Gospodin Boško Obradović poziva predsjednika Vijeća da se vijećnik Mladen Raguž udalji sa
sjednice.

Predsjednik vijeća daje prvu opomenu Zdenku Biondić zbog upadanja u riječ.
U raspravi nakon pauze po ovoj točki dnevnog reda dalje sudjelovali su općinski načelnik
Ivica Kovačević, Marija Šinko Ružičić, Boško Obradović, Marica Marić, Josip Biondić i
Dario Pažin.
Općinski načelnik predlaže da Općina plati zaštitara kao što je ima Županija i Grad Požega i
problema više neće biti.
Predsjednik vijeća Domagoj Oreški ponovno poziva vijećnika Mladena Raguža da napusti
sjednicu što on uporno odbija.
Predsjednik vijeća ponovno PREKIDA sjednicu zbog nemogućnosti vođenja iste.
Nakon kratke stanke u trajanju od deset minuta predsjednik Vijeća konstatira da je vijećnik
Zdenko Biondić u međuvremenu napustio sjednicu te je sada prisutno 11 od 13 općinskih
vijećnika. Poziva sve vijećnike da se sjednica u mirnom tonu završi do kraja.
Budući da za ovu točku dnevnog reda pitanja više nije bilo, predsjednik Vijeća zatvara
raspravu i daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA prihvatilo te
donijelo
ODLUKU
o davanju jamstva Dobrovoljno vatrogasnom društvu Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.6. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2018. i Odluka o
raspodjeli rezultata poslovanja za 2018.
Predsjednik Vijeća daje riječ Marici Marić koja daje uvodno obrazloženje u ime predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
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 3 SUZDRŽANA prihvatilo te donijelo
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2018.
(Tekst Izvještaja prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
i
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018.
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.7. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.
Predsjednik Vijeća daje 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 1 SUZDRŽAN prihvatilo, te donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2018.
(Tekst Izvješća prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.8. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018.
Predsjednik Vijeća daje 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 3 SUZDRŽANA prihvatilo, te donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2018.
(Tekst Izvješća prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.9. Izvješće o realizaciji Socijalnog programa Općine Jakšić u 2018.godini
Predsjednik Vijeća daje 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 11 glasova ZA prihvatilo te donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi u Općini Jakšić za 2018. godinu
(Tekst Izvješća prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.10. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi i športu u 2018.
Predsjednik Vijeća daje riječ Marici Marić koja daje uvodno obrazloženje u ime
predlagatelja.
Predsjednika Vijeća otvara raspravu.
U raspravi je sudjelovao Ivan Murar, Mile Barišić, Marija Šinko Ružičić i Dario Pažin.
Budući da pitanja više nije bilo, predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA prihvatilo te donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba
u kulturi i športu za 2018.
(Tekst Izvješća prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.11. Izvješće o radu općinskog načelnika
Predsjednik Vijeća daje riječ općinskom načelniku koji daje Izvješće o svom radu u razdoblju
od 01.srpnja 2018. - 31.prosinca 2018.godine i Izvješće prilaže Zapisniku.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Budući da pitanja nije bilo, predsjednika Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je Općinsko vijeće sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA prihvatilo te donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika
(Tekst Izvješća prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.12. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama
zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na
području Općine Jakšić
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Općine Jakšić koja daje uvodno obrazloženje.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Budući da pitanja nije bilo, predsjednika Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje, te
utvrđuje da je Općinsko vijeće sa 11 glasova ZA prihvatilo te donijelo
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na
poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Dovršeno u 21:30 sati.

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

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

