REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA: 021-01/19-01/06
UR. BROJ:2177/04-01/19-05
Jakšić, 12.rujna 2019.god.

ZAPISNIK
sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakšić održane 12.rujna 2019.godine
s početkom u 19,30 sati u Vijećnici Općine Jakšić
NAZOČNI: Boško Obradović, Dario Pažin, Josip Biondić, Dario Majetić, Natalija Baričević,
Marija Šinko Ružičić, Mladen Raguž, Mario Glavaš, Mario Sigurnjak, Zdenko Biondić –
općinski vijećnici, Domagoj Oreški - predsjednik Općinskog vijeća
ODSUTNI:
Vladimir Derma
Ivan Murar
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 13. sjednice
- dnevni red
A) OTVARANJE SJEDNICE I UTVRĐIVANJE KVORUMA
Predsjednik Općinskog vijeća gospodin Domagoj Oreški pozdravlja sve nazočne, te
otvara 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jakšić, utvrdivši kvorum, odnosno da je na istoj
nazočno 11 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 i Zdenko Biondić.
C) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE
Predsjednik Vijeća daje na raspravu zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Mladen Raguž.
Predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na glasovanje, nakon čega je utvrdio da je
isti prihvaćen sa 8 glasova ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽAN.
D) 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 2 PROTIV.
DNEVNI RED:
1.Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2019.
2.Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.siječnja 2019.godine
do 30.lipnja 2019.
3.Suglasnost na izgradnju prodajno-skladišno-servisnog centra za prodaju, servis i
skladištenje poljoprivredne mehanizacije u Gospodarskoj zoni Jakšić
4.Razno
Ad.1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2019.
Predsjednik Vijeća daje riječ Marici Marić koja daje uvodno obrazloženje u ime predlagatelja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.

U raspravi su sudjelovali vijećnik 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 8 glasova ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM prihvatilo te
donijelo
POLUGODIŠNJI
izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2019.godinu
(Tekst Izvješća prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
Ad.2. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.siječnja 2019.
godine do 30.lipnja 2019.
Predsjednik Vijeća daje riječ općinskom načelniku Ivici Kovačeviću koji daje uvodno

obrazloženje.
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, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM prihvatilo te
donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje
od 01.siječnja 2019. godine do 30.lipnja 2019.
(Tekst Zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
3. Suglasnost na izgradnju prodajno-skladišno-servisnog centra za prodaju, servis i
skladištenje poljoprivredne mehanizacije u Gospodarskoj zoni Jakšić
Predsjednik Vijeća daje riječ općinskom načelniku 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 JEDNOGLASNO prihvatilo te donijelo
SUGLASNOST
na izgradnju prodajno-skladišno-servisnog centra za prodaju, servis i skladištenje
poljoprivredne mehanizacije u Gospodarskoj zoni Jakšić
(Tekst Suglasnosti prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)
4. Razno
Predsjednik Vijeća daje riječ općinskom načelniku koji daje kratku informaciju o
početku primjene novog načina obračuna javne usluge prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog otpada za gospodarstvo s primjenom od 01.kolovoza
2019.godine. Isto tako općinski načelnik obavijestio je općinske vijećnike da je «Športsko
ribolovno društvo Slavonac» Jakšić podnio Zamolbu za rješavanje imovinsko pravnih odnosa
između Općine Jakšić i Športsko ribolovnog društva „Slavonac“ i informaciju o tome da su
Hrvatske ceste poslale očitovanje, a vezano za označavanje pješačkog prijelaza i promjenu
ograničenja brzine kretanja vozila u Osječkoj ulici u Jakšiću.
Dovršeno u 20:05 sati.

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

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

