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Temeljem Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jalžabet, članak 89. („Službeni vjesnik 

Varaždinske županije“ br. 43/09) sastavljen je  

 

ZAPISNIK 

sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Jalžabet, održane 21. 12. 2021. godine, Domu kulture 

Jalžabet. Početak sjednice u 18.00h. 
 

Prisutni vijećnici: Snježana Arić, Domagoj Cafuk, Tomislav Gluhak, Damir Hruško, Sandra 

Hruško, Davomir Jagačić, Nikola Križanić, Mirko Magić, Ljubica Sačić, Siniša Sreček, 

Vladimir Tenšić, Nikola Vuković, Miladin Žerajić, 

Odsutni vijećnici:  

Ostali prisutni: Rajko Solar -općinski načelnik, Ivan Špoljarić -direktor Inovativnog centra 

d.o.o., Kristina Pavličević -ravnateljica Dječjeg vrtića -Potočić, Borko Mikić -pročelnik JUO, 

Stjepan Kovaček -direktor I-KSO d.o.o. i Siniša Radiković -direktor Prekom d.o.o. 
 

Sjednicu vodi predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček. Pozdravlja prisutne, napominje 

da se sjednica audio snima, konstatira da je na sjednici prisutno trinaest vijećnika.  

Potvrđuje se kvorum za pravovaljano donošenje odluka i predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća 

2. Aktualni sat 

3. Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jalžabet za 2021. godinu, sa   

    izmjenama Programa    

4. Proračun Općine Jalžabet za 2022, sa Programima i projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

5. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2022. godinu 

6. Odluka o II izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i   

    namještenika Općine Jalžabet 

7. Odluka o jednokratnoj novčanoj potpori za novorođenu djecu na području Općine 

8. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu  

9. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Jalžabet u 2021. godini 

10. Zaključak o prihvaćanju Plana razvoja sustava CZ Općine Jalžabet za 2022. i financijski   

      učinci za trogodišnje razdoblje 

11. Odluka o prodaji katastarske čestice broj 1377-2, Ko. Novakovec 



12. Odluka o uvjetima i načinu korištenja prostora od strane članove udruga a kojima upravlja  

    Općina   

13. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa -Kukec Josip 

14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

15. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela 

16. Odluka o prihvaćanju financijskog plana DV Potočić za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. 

17. Odluka o mjerilima za financiranje za DV Potočić 

18. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

19. Odluka o stjecanju poslovnog udjela društva Prekom d.o.o 

20. Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom 

21. Razno 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček stavlja prijedlog dnevnog reda na glasanje.  

Usvojen je jednoglasno od strane prisutnih vijećnika.  

Točka 1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća 

Predsjednik Općinskog vijeća stavlja prijedlog zapisnika sa 5. sjednice Općinskog 

vijeća na glasanje. 

Za prijedlog glasa svih trinaest vijećnika. Prijedlog je prihvaćen. 

Točka 2. Aktualni sat 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva vijećnike na postavljanje pitanja 

načelniku. 

Ljubica Sačić, pita zašto platane propadaju kao jedino zaštićeno kulturno dobro u Općini 

Jalžabet, što se planira poduzeti da se one sačuvaju u dogledno vrijeme. Što se planira po pitanju 

poticajne stanogradnje? Moli načelnika da objasni da li se ide u smjeru pos stanova? 

Nikola Vuković,  famozni pos stanovi, slušamo o tome od vas iz opozicije već  

godinama. Od 2010. godine niste ništa napravili po tom pitanju, tu imam papire o tome, dajte 

ljudima priliku da rade. 

Snježana Arić, pita u kojoj je fazi postavljanje pješačkih prijelaza, osobito na relaciji 

Imbriovec-Jakopovec. Što s nekretninom u Kelemenu na križanju Varaždinske i Vinogradske 

ulice, preko puta crkve, blizu pločnika, nekretnina i zgrada su u lošem stanju  i prijete 

prolaznicima, narušavaju sigurnost, moli da se nešto poduzme kako bi se povećala sigurnost.  

Mirko Magić, upozorava kolegu vijećnika Vukovića da se pitanja postavljaju načelniku 

a ne ostalima. Aktualni sat je za pitanja a ne debatiranje. Postavlja pitanje sigurnosti prelaza 

preko ceste kod KTC-a u Jalžabetu. Dali se to planira riješiti? Pita o rasporedu korištenja 

teretane u Sportskom centru.  

Tomislav Gluhak, postavlja pitanje o problemu lampaša na groblju, kako će se to 

rješavati i pitanje brzog, optičkog interneta da li će se i kako rješavati. 

Domagoj Cafuk, postavlja pitanje o roku isplate stipendija za studente. 



Vladimir Tenšić, predlaže da se postave ležeći policajci na opasna mjesta putem glavnih 

prometnica, posebno u Jakopovcu i Kaštelancu.  

Davomir Jagačić, hvali organizaciju Dana općine. Moli da slijedeće godine komisija 

vijeću dostavi sve kandidate za godišnje nagrade.  

Predsjednik općinskog vijeća poziva općinskog načelnika da odgovori na postavljena 

pitanja vijećnika. 

Rajko Solar odgovara da su zaštićene platane i vrane. Pokrenut je plan zaštite divljih 

životinja. Nakon realizacije toga slijedi uređivanje platana. O poticajnoj stanogradnji najavljuje 

odgovoriti kasnije. Planiraju se ležeći policajci na više mjesta, bili su na terenu  projektanti, 

kontaktirali smo ŽUC i MUP. Osigurana su sredstva u proračunu. Pokrenuli smo rješavanje 

problema pristupnog puta kod KTC-a. Pokrenuli smo rješavanje imovinskopravnog odnosa na 

parceli iza KTC-a. Prilaz na cestu je povezan s vlasništvom, vlasnik parcele je Republika 

Hrvatska. Kuća u Kelemenu, razgovarao sam sa Juricom Vuk, on je obećao sanaciju kuće, 

statika je navodno u redu. Dio objekta je srušio, sam nastavlja uređivati objekt. Zamolio je za 

strpljenje. Teretana je dana je na korištenje udrugama, sve se mogu javiti, rekreativcima nismo 

da li na korištenje iz epidemioloških razloga. Popis korištenja teretane je javno dostupan. 

Problem na groblju Kelemenu je smeće, problem je i cesta pokraj groblja koja nema riješenu 

odvodnju. Postavljen je videonadzor, problem se smanjuje. Da, sa jednim radnikom općine 

desio se problem, a koji je upozoren, biti će sankcioniran. Navedeno se više ne smije dogoditi. 

Više o sakupljanju otpada kasnije će reći gospodin Siniša Radiković. Što se tiče optičkog 

interneta o tome ću kasnije u dijelu koji se odnosi na Proračun. Stipendije su upravo danas 

dovršene, obrada podataka je gotova, sutra idu rješenja van i slijede isplate. Slažem se s g. 

Jagačićem i uvrstiti ćemo slijedeće godine sve prijedloge za laureate na raspravu vijećnicima. 

Slažem se s g. Magićem da aktualni sat služi za pitanja a ne raspravu. 

3. Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jalžabet za 2021. godinu, 

sa izmjenama Programa    

Predsjednik Općinskog vijeća poziva općinskog načelnika da predstavi prijedlog. 

Rajko Solar, navodi pojedine stavke 2. izmjena i dopuna proračuna Općine Jalžabet za 

2021. godinu, radi se o izjednačavanju nekih prihoda i rashoda. Objašnjava koje će se stavke 

povećati a koje smanjiti u odnosu na ranije planirani proračun. Navodi koji će se projekti 

realizirati u slijedećoj godini, gdje su postignute uštede. Na kraju poziva vijećnike da podrže 2. 

izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu. 

Mirko Magić, ističe da se ne slaže se s ovakvim izmjenama i dopunama, govori u ime 

kluba vijećnika HDZ i HSU. Iz razlike prihoda i rashoda javlja se manjak 1.847.000 kuna, Kao 

bivši načelnik, bivša vlast ostavila je 4.300.000 kuna.   U općini treba ostaviti neka sredstva za 

rezervu, za buduće natječaje. 

Rajko Solar,  navodi kako se slaže da se ne slaže sa predloženom vizijom upravljanja g. 

Magića a rezultati će pokazati tko je upravu.  

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček stavlja prijedlog točke 3. na glasanje.  



Osam vijećnika glasa za, pet vijećnika protiv. Prijedlog je podržan. 

4. Proračun Općine Jalžabet za 2022, sa Programima i projekcijama za 2023. i 

2024. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća poziva općinskog načelnika da predstavi prijedlog. 

Rajko Solar, Proračun je planiran 19.000.000 kn, prihodi od poreza 6.891.500,00, 

pomoći 4.610.000,00, prihodi od imovine 180.700,00, prihodi po posebnim propisima 

1.467.500,00, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.716.000,00, prihodi od 

prodaje proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00, prihodi od financijske imovine, 

3.000.000,00, ukupno 19.065.700,00 kuna. Ne planiramo dalja oročenja. Od rashoda imamo 

rashode za zaposlene 2.218.000,00, materijalni rashodi 7.952.700,00, financijski rashodi 

115.000,00 subvencije 350.000,00, naknade građanima i kućanstvima 1.043.000,00, ostali 

rashodi 1.432.000,00, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00, rashodi 

za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.605.000,00, rashodi za dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini 2.300.000,00, ukupno 19.065.000,00 kuna. Nadalje navodi rashode po 

Programima. Ističe kako predloženi proračun ima elemente razvoja, socijalne elemente i poziva 

vijećnike da podrže prijedlog. 

Siniša Sreček navodi da je primljeno osam amandmana vijećnika kluba HDZ i HSU. 

Poziva ostale vijećnike na podnošenje amandmana. Nema prijava. Poziva g. Magića da 

obrazloži predložene amandmane.  

Mirko Magić sukladno predloženim amandmanima navodi po kojim se stavkama 

predloženog proračuna ne slaže. Iznos za vatrogastvo je premalen i nije usklađen sa zakonom. 

Ne slaže se sa planiranim ulaganjima u sportske sadržaje, sportska igrališta nije potrebno 

dodatno uređivati i graditi. Smatra da povećanje cijene boravka vrtića za roditelje ne bi trebalo 

biti već bi to trebala financirati općina. Pita dali se od projekta poticajne stanogradnje odustalo? 

Predlaže dodavanje sredstava za tu stavku. Nije potrebno uređivati trg. Streličarski dom je 

potreban i išlo bi se na uštrb sportskog centra. Predlaže smanjenje ulaganja u općinsku zgradu, 

smanjenje ulaganja u Društveni dom Leštakovec. Optičku mrežu treba izgraditi kao i rasvjetu 

ali nisu u proračunu predviđene uštede od nove rasvjete. Od ostalih intelektualnih usluga smatra 

da je potrebno manje utrošiti jer određene poslove može raditi pročelnik i direktor Inovativnog 

centra, nije potrebno reklamiranje. 

Snježana Arić ističe da sve što se gradi mora imati funkciju, da sadržaje koriste svi 

građani a ne samo nekoliko pojedinaca.  

Nikola Vuković, tvrdi da je Proračun puno bolja verzija od  Proračuna ranijih godina i 

da ga treba podržati jer je itekako socijalan. Navodi primjer vrtića i povezane probleme: u vrtiću 

su zaposlenicima povećane plaće, godinama se nisu mijenjale, višestruko je povećano 

izdvajanje za školsku prehranu. Ekonomska cijena boravka u vrtiću se godinama nije mijenjala, 

morala se povećati, pred par mjeseci su svi vijećnici bili za povećanje ekonomske cijene. 

Povećane su božićnice umirovljenicima. U ranijim Proračunima stavke intelektualnih usluga su 

bile po 500,000 kn. Navodi poslove koje obavlja pročelnik umjesto bavljenja predloženom 



promidžbom. Revizija je sve rekla o ranijem upravljanju općinom. Nadalje navodi primjere 

stavki Proračuna ranijih godina koje smatra lošima.  

Mirko Magić, nadovezuje se na g. Vukovića, vezano za poslove pročelnika, ima svoje 

poslove, smatra da bi trebao odrađivati neke poslove intelektualnih usluga u okviru radnog 

vremena. Time će se uštedjeti na intelektualnim uslugama. Dalje navodi financijsko stanje 

općine ranijih godina i ističe da je znalo biti puno lošije.  

Gluhak Tomislav, bazirajmo se na budućnost, trebamo optički internet jer se sve razvija 

i trebamo mrežu. Argumentira podržavanje predloženih amandmana, smatra da se projekt 

optičke mreže treba staviti ispred drugih i biti prioritet. 

Miladin Žerajić, izjavio sam da nisam za vašu pobjedu na prošlim lokalnim izborima. S 

druge strane je dobro da je došlo do promjene na vlasti. Narod je odlučio i volju poštujem. Hvali 

načelnika, dvanaest godina se nisu povećale božićnice, smatra da je načelnik mudro postupio. 

Nadovezuje se na predložene amandmane, smatra da Proračun mora biti više socijalni a manje 

razvojni. Ističe važnost pomaganja vrtiću, potrebe rasterećivanja roditelja i brzog interneta za 

djecu.   

Rajko Solar, odgovara na prijedloge amandmana. Navodi primjere ostalih nespomenutih 

troškova ranijih godina. Navodi primjer ranijeg troška za medije, Regionalni tjednik kojem je 

plaćen naslov „Robert Horvatić kandidat za načelnika Općine Jalžabet“, tako trošio javni novac 

u privatnoj kampanji. Nabraja poslove pročelnika, način organizacije JUO. Amandman broj 

jedan se ne prihvaća. Slažem se da moramo napraviti optičku mrežu što prije ali to nije moguće 

u godinu dana. Svi su čekali da se Općina Jalžabet probudi iz zimskog sna i kaže mi želimo 

optiku i napravite je u tri dana. Na tom projektu se radi po planu. Smanjujete sredstva za led 

rasvjetu, zbog toga ne bi bilo moguće uopće realizirati taj projekt. Amandman broj dva ne 

prihvaćam. Predlažete smanjenje ostalih prihoda, na energetsku obnovu zgrade će se ići uz 

sufinanciranje FZOEU, do sad u Općini nisu rađene takve energetske obnove. Imamo jaku puno 

pozitivnih primjera diljem županije, meni jedan od dražih je energetska obnova Ljekarne 

varaždinske županije. Proučite malo taj projekt. Na tome ćemo uštedjeti. Amandman broj tri ne 

prihvaćam. Projektna dokumentacija za Sportski centar je napravljena, projekt nije prošao na 

natječaju. Streličarski klub će se smjestiti u Dom Leštakovec. Amandman broj četiri ne 

prihvaćam. Sami ste nedavno istakli da ste već htjeli urediti trg a sad ste protiv njega. 200.000kn 

sigurno nije dovoljno za poticajnu stanogradnju. Koliko da napravim s 200.000kn, petnaest 

metara kvadratnih pos stanova? Idemo sa poticajima za uređenje postojećih kuća. Amandman 

broj pet ne prihvaćam. Predlažete izmjene za vrtić a na prošloj sjednici ste prihvatili ekonomsku 

cijenu vrtića usklađenu sa troškovima. Amandman broj šest ne prihvaćam. Imamo dostupno 

bespovratno 50.000 eura baš za namjenu sportskih igrališta i to nećemo odbiti a vi ovim 

amandmanom tražite da ta sredstva ne uzmemo.  Amandman broj sedam ne prihvaćam. Ranijih 

godina sam se upravo ja borio za pravedno i zakonsko financiranje vatrogasnih društava. 

Godinama se slabo upravljalo vatrogastvom u našoj općini. Nadalje nabraja probleme 

vatrogastva. Amandman ne prihvaća. Predajem vlastiti amandman kojim se povećava 

povećanje vatrogasnoj zajednici za dodatnih 60.000 kuna. Tražim odgovornost i rezultate 

odgovornih osoba u vatrogasnoj zajednici.  



Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva vijećnike na glasanje o 

amandmanima kluba vijećnika HDZ i HSU. Pita g. Mirka Magić želi li odvojeno ili pojedinačno 

glasanje po predloženim amandmanima. G. Magić predlaže da se glasa pojedinačno za svaki 

prijedlog. 

Prijedlog prvog amandmana kluba vijećnika HDZ i HSU, pet glasova za, osam protiv. 

Prijedlog nije podržan. 

G. Magić predlaže da se glasa zajedno za preostalih sedam amandmana kluba vijećnika 

HDZ i HSU. 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva vijećnike na glasanje o ostalim 

amandmanima. Pet vijećnika je za, osam protiv. Prijedlog nije podržan. 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva vijećnike na glasanje o prijedlogu 

Proračuna za 2022. godinu. 

Osam vijećnika glasa za, pet protiv. Prijedlog je podržan. 

5. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2022. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća poziva općinskog načelnika da predstavi prijedlog. 

Rajko Solar predlaže vijećnicima da podrže prijedlog. 

 Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva vijećnike na glasanje o prijedlogu. 

Devet vijećnika je za, četiri protiv. Prijedlog je podržan. 

6. Odluka o II izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika Općine Jalžabet 

Predsjednik Općinskog vijeća poziva načelnika da predstavi prijedlog. 

Rajko Solar navodi razloge za izmjenu i dopunu kako je predloženo. 

Mirko Magić ističe da je potrebno dodatno provjeriti propise koji reguliraju rada mjesta 

kako bi prijedlog bio u skladu sa svim propisima koji reguliraju plaće. Moli da se prijedlog 

Odluke povuče s dnevnog reda sjednice. 

Rajko Solar navodi koeficijente za usporediva radna mjesta u susjednim općinama. 

Uvažava prijedlog g. Magića te predlaže da se točka dnevnog reda izuzme iz glasanja.  

Predsjednik Općinskog vijeća izuzima iz glasanja točku 6. dnevnog reda sjednice. 

7. Odluka o jednokratnoj novčanoj potpori za novorođenu djecu na području 

Općine 

Predsjednik Općinskog vijeća poziva načelnika da predstavi prijedlog. 

Rajko Solar predstavlja prijedlog. 

Davomir Jagačić smatra da je predloženo premalo za prvorođeno dijete. 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva vijećnike na glasanje o prijedlogu. 

Dvanaest vijećnika je za, jedan protiv. Prijedlog je podržan. 



8. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. 

godinu  

Predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se rasprava o 8. 9. i 10 . točki dnevnog reda 

vodi objedinjeno a glasalo bi se za svaku točku posebno. 

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 

Predsjednik Općinskog vijeća poziva Stjepana Kovaček da predstavi prijedloge. 

Stjepan Kovaček pojašnjava zakonsku podlogu za doneseni Plan djelovanja u području 

prirodnih nepogoda za 2022. godinu, Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Jalžabet u 

2021. godini i Plana razvoja sustava CZ Općine Jalžabet za 2022. i financijski  učinci za 

trogodišnje razdoblje. 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva vijećnike na postavljanje pitanja za 

g. Kovaček. Pitanja vijećnika nema. 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva vijećnike na glasanje o prijedlogu.  

Trinaest vijećnika je za. Prijedlog je podržan. 

9. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Jalžabet 

u 2021. godini 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva vijećnike na glasanje o prijedlogu.  

Trinaest vijećnika je za. Prijedlog je podržan. 

10. Zaključak o prihvaćanju Plana razvoja sustava CZ Općine Jalžabet za 2022. i 

financijski učinci za trogodišnje razdoblje 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva vijećnike na glasanje o prijedlogu.  

Trinaest vijećnika je za. Prijedlog je podržan. 

11. Odluka o prodaji katastarske čestice broj 1377-2, Ko. Novakovec 

Predsjednik Općinskog vijeća poziva načelnika da predstavi prijedlog. 

Rajko Solar predstavlja razloge prijedloga prodaje parcele i zamolbu investitora.  

Davomir Jagačić smatra da nije potrebno prodavati parcelu već je bolje dati u najam. 

Mirko Magić ističe da govori u ime kluba vijećnika HDZ i HSU. Protiv smo prodaje, 

parcela je centar Novakovca, trg, navodi argumente protiv prodaje, smatra cijenu preniskom. 

Rajko Solar, lokacija nije ni općinski trg ni parkiralište ni građevinska zona. Investitor 

želi urediti objekt uz parcelu, unaprijediti ugostiteljsku ponudu u Novakovcu. Prodaja iz razloga 

jer najam se može ukinuti investitora se može ostavit na cjedilu nakon izvršenog ulaganja. 

Predlaže da se odluka prihvati. 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva vijećnike na glasanje o prijedlogu.  

Sedam vijećnika je za, šest protiv. Prijedlog je podržan. 

12. Odluka o uvjetima i načinu korištenja prostora od strane članove udruga a 

kojima upravlja Općina   

Predsjednik Općinskog vijeća poziva načelnika da predstavi prijedlog. 



Rajko Solar predstavlja prijedlog. Želja je da se udrugama s područja općine omogući 

besplatno korištenje javnih prostora. Cilj je uključiti što više ljudi u aktivnosti udruga. 

Ljubica Sačić, predlažem da odrede kriteriji za iznajmljivanje objekata, tko će imati 

pravo prvenstva. Naglašava vrijednost udruga za lokalnu zajednicu. 

Rajko Solar, slaže se s prijedlogom, potrebno je sastaviti pravilnik koji će sadržati 

kriterije za iznajmljivanje objekata. 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva vijećnike na glasanje o prijedlogu.  

Trinaest vijećnika je za. Prijedlog je podržan. 

13. Odluka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa -Kukec Josip 

Predsjednik Općinskog vijeća poziva načelnika da predstavi prijedlog. 

Rajko Solar predstavlja prijedlog i poziva vijećnike da glasaju za. 

Mirko Magić napominje da bi prijedlog mogao biti detaljnije pojašnjen.  

Borko Mikić navodi razloge prijedloga odluke. 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva vijećnike na glasanje o prijedlogu.  

Trinaest vijećnika je za. Prijedlog je podržan. 

14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 

Predsjednik Općinskog vijeća poziva načelnika da predstavi prijedlog. 

Rajko Solar predstavlja prijedlog kojim se od plaćanje komunalne naknade oslobađaju 

operativni vatrogasci sa područja Općine Jalžabet. Poziva vijećnike da podrže prijedlog. 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva vijećnike na glasanje o prijedlogu.  

Trinaest vijećnika je za. Prijedlog je podržan. 

15. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog 

odjela 

Predsjednik Općinskog vijeća poziva načelnika da predstavi prijedlog. 

Rajko Solar poziva vijećnike da podrže prijedlog. 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva vijećnike na glasanje o prijedlogu.  

Trinaest vijećnika je za. Prijedlog je podržan. 

16. Odluka o prihvaćanju financijskog plana DV Potočić za 2022. i projekcije za 

2023. i 2024. 

Predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se rasprava o 16. i 17. točki dnevnog reda 

vodi objedinjeno a glasalo bi se za svaku točku posebno. 

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 

Predsjednik Općinskog vijeća poziva ravnateljicu DV Potočić Kristinu Pavličević da 

obrazloži prijedlog. 



Kristina Pavličević  navodi i pojašnjava stavke predloženog financijskog plana i mjerila 

za financiranje. 

Snježana Arić, pita za prijedlog po kojem bi se možda mogla smanjiti cijena za vrijeme 

odsutnosti zbog bolesti djeteta, posebno korone i samoizolacije.  

Kristina Pavličević odgovara da se cijena smanjuje temeljem potvrde o bolovanju. 

Snježana Arić navodi da se cijena boravka smanjuje ako obitelj ima više djece a ponekad 

veća djeca doprinose obitelji financijski. Predlaže uzimanje u obzir i tog kriterija jer se obitelji 

s manje djece stavljaju u nepovoljniji položaj, možda općina može pomoći. 

Kristina Pavličević, raspravljano je o svim kriterijima za mjerila, smatra da bi tu više 

pomogao socijalan program kojim bi se pomagalo roditeljima. 

Ljubica Sačić ističe važnost brige za djecu i moli da se iznađu sredstva iz općinskog 

Proračuna da se pomogne obiteljima, da se tereta oslobode roditelji, na štetu nekih drugih 

projekata. 

Kristina Pavličević, navodi da su u pripremi izmjene Zakona o predškolskom odgoju, 

mogu se očekivati bitne izmjene uskoro, posebno povećanje financijskog tereta za općine 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva vijećnike na glasanje o prijedlogu.  

Osam vijećnika je za, pet je protiv. Prijedlog je podržan. 

17. Odluka o mjerilima za financiranje za DV Potočić 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva vijećnike na glasanje o prijedlogu.  

Osam vijećnika je za, četiri protiv i jedan suzdržan. Prijedlog je podržan. 

18. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada 

Predsjednik Općinskog vijeća poziva direktora društva Prekom d.o.o. Sinišu Radiković 

da predstavi prijedlog. 

Siniša Radiković, predstavlja dosadašnje poslovanje društva Prekom d.o.o. Poziva na 

priključivanje projektu Zero Waste Europe da se i Jalžabet pridruži. Općina Jalžabet je na 86. 

mjestu u Hrvatskoj sa 25% odvajanja otpada. Svih 12 JLS  koje surađuju sa Prekom d.o.o. je 

među 15 prvih u Hrvatskoj. Navodi detalje usluga koje će moći dobiti korisnici na području 

Općine Jalžabet.  

Arić Snježana pita dali će biti dodatna vreća uz žuti spremnik i na koji način se može 

raskinuti ugovor JLS sa Prekom d.o.o. 

Mirko Magić pita za predstavljene razlike u prikupljanju otpada u odnosu na sadašnji 

model prikupljanja i odvoza otpada te za cijene usluga. Smatra da Čistoća ima niže cijene. Moli 

dodatno pojašnjenje o prikupljanu miješanog komunalnog otpada. 

Tomislav Gluhak pita za dostupnost većih kanti, ima frizerski salon. 

Kristina Pavličević moli pojašnjenje za prikupljanje otpada u Dječjem vrtiću. 



Ljubica Sačić pita za one mještana koji uopće nemaju kantu, potrebno je i njih uvesti u 

sustav prikupljanja otpada. Potrebno je mijenjati komunalnu odluku. 

Siniša Radiković pojašnjava način prikupljanja za pojedine kategorije otpada i cikluse 

odvoza otpada. Što će se odlagati u žutu, crnu ili smeđu kantu.  Dodatne količine otpada osim 

spremnika mogu se prikupljati u dodatne vreće Svo prikupljanje otpada je prilagođeno vlastitim 

postrojenjima za sortiranje otpada, prikupljanju glomaznog otpada i kompostani.  O cijenama 

će se glasati za mjesec dana a ne sad. Cijene će Čistoća d.o.o. kao sadašnji pružatelj usluge vrlo 

brzo podizati. Navodi cijene koje bi se mogle očekivati za jedan, dva ili tri odvoza otpada 

mjesečno. Kućanstva s manje osoba imaju popuste, primjerice dvočlani korisnici bi imali 

popust na cijenu. Cijena će se sukladno važećim propisima sastojati od fiksnog i promjenjivog 

dijela. JLS odlučuje o dijelu cijene. Sada postoji podjela prema kojoj se korisnici usluga dijele 

na kućanstvo ili nije kućanstvo. To znači da svi poduzetnici ulaze u kategoriju nije kućanstvo. 

Lampaši se odvoze na odlagalište zajedno sa lampionima i svim drugim otpadom. Trošak 

odvoza glomaznog otpada iznosi oko 2,000 kuna. Dodatno pojašnjava način razdvajanja i 

odlaganja za pojedine vrste otpada. Ističe da su cijene Prekom d.o.o. u prosjeku 40% povoljnije 

od cijena drugog poduzeća koje sada prikuplja otpad. Prekom d.o.o. će ponuditi svim 

kućanstvima sklapanje ugovora, oni koji ne žele sklopiti ugovor biti će prijavljeni komunalnom 

redaru i takvi će se sankcionirati sukladno propisima. Kućanstva s manje članova imati će veće 

popuste na usluge, socijalne kategorije se mogu uvoditi tako da se kućanstva dodatno motivira 

na prikupljanje i razvrstavanje otpada. Otkazni rok je tri mjeseca za raskid ugovora sa Prekom 

d.o.o. i općina može bez problema raskinuti ugovor sa nama. U 2021. godini smo unapredili 

poslovanje kroz nabavu opreme za razvrstavanje i prikupljanje otpada u vrijednosti 11.000.000 

kuna kroz fondove. Reciklažno dvorište imamo u Prelogu, pokušati ćemo ugovoriti sa onim 

koje koristite u Knegincu Gornjem i ponuditi ćemo mobilno reciklažno dvorište. 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva vijećnike na glasanje o prijedlogu.  

Sedam vijećnika je za, dva su protiv, četiri suzdržana. Prijedlog je podržan. 

19. Odluka o stjecanju poslovnog udjela društva Prekom d.o.o 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva vijećnike na glasanje o prijedlogu.  

Sedam vijećnika je za, dva su protiv, četiri suzdržana. Prijedlog je podržan. 

20. Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva vijećnike na glasanje o prijedlogu.  

Sedam vijećnika je za, šest suzdržanih. Prijedlog je podržan. 

21. Razno 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček poziva na raspravu. 

 Tomislav Gluhak smatra da kod donošenja odluka tipa prikupljanja otpada treba pozvati 

više kandidata da predlože svoje ponude.  

Mirko Magić konstatira da je dobro za odluke poput sakupljanja otpada potrebno 

raspisati nekakav natječaj pa neka se jave ponuditelji.  

Rajko Solar, događa se da posljednjih mjeseci više općina izlazi ili je već izašlo iz 

sustava korištenja usluga prikupljanja otpada društva Čistoća d.o.o. Isto tako ističem da je 



dvanaest JLS koji surađuju sa Prekom d.o.o. u top petnaest u Republici Hrvatskoj po 

prikupljanju otpada. U nekoliko navrata smo pokušavali kontaktirati Čistoću za uslugama, 

nikakav povratni odgovor nismo dobili. 

Predsjednik Općinskog vijeća Siniša Sreček zahvaljuje sudionicima na sudjelovanju u 

radu. 

Sjednica je završila u 20.35 h 

 

  Zapisničar      Predsjednik općinskog vijeća 

Borko Mikić                                          Siniša Sreček 


