ZAPISNIK
Sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Jarmina održane 13. srpnja 2017. godine u
18.30 sati u prostorijama Općine Jarmina.
NAZOČNI:
1. MARIO MATIĆ
2. IVANA HABAN
3. DRAGUTIN CULI
4. STJEPAN DADIĆ
5. MARIO CAFUTA
6. IVONA MIKULIĆ
7. MATEJ DELAŠ
8. TOMISLAV PRACAIĆ
9. MARKO MLINAR
10. STJEPAN MAJPRUZ
11. ASIM BEKTIĆ
Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Dragutin Culi. Pozdravivši
nazočne vijećnike, D. Culi je utvrdio da postoji kvorum, a za sjednicu predlaže :

DNEVNI

RED

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice
2. Aktualni sat
2.1 Izvješće općinskog načelnika o radu od 01.01. do 31.06.2017. godine
3. Izvješće o načinu korištenja potpora EU i drugih fondova
Izvjestitelj: Odbor za projekte i razvoj
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Jarmina za 2017.
godinu za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Predlagatelj: Odbor za financije
5. Prijedlog Odluke o financiranju radnih bilježnica za 1. i 2. razred O.Š. Matija Gubec
Jarmina
Predlagatelj: Klub vijećnika HDZ-a i općinski načelnik
6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova poljoprivredne proizvodnje bijelog lukačešnjaka i sadnju trajnih i višegodišnjih nasada u voćarstvu
Predlagatelj: Odbor za poljoprivredu
7. Prijedlog Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Jarmina
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
8. Prijedlog Odluke o visini naknade zamjenika općinskog načelnika Općine Jarmina
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
9. Razno
Glasovanjem nazočnih vijećnika dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Točka 1.
Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća od 13. lipnja 2017. godine je jednoglasno usvojen.

Točka 2.
2.1
Načelnik A. Draganić pozdravlja prisutne i daje izvješće o svom radu za prvu polovicu tekuće
godine u kojem podsjeća na provedene natječaje za dodjelu stipendija u siječnju 2017.godine,
provedeni natječaj za udruge, prijavu projekata Općine Jarmina na natječaje Ministarstva
graditeljstva i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Također, proveden je postupak javne nabave za izbor izvođača za rekonstrukciju nogostupa u
Vinkovačkoj ulici, gdje je izabran Bodat d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj.
Također se ovih dana treba raspisati natječaj za nabavu radnog stroja, malčera.
Završen je regionalni vodovod.
Provode se aktivnosti oko postavljanja javne rasvjete na nogometno igralište a suradnja
udruga, škole i Općine je na zavidnom nivou.
2.2
Zamjenik S. Benčić pozdravlja prisutne te navodi kako je dokumentacija za Program javnog
rada 14.6. 2017. Predana HZZ-u, da se čeka odobrenje iz Zagreba, te neće biti primljeno 10
osoba u javni rad, kako je bilo planirano, već samo 4-5 osoba. Prioritet će imati starije i
dugotrajno nezaposlene osobe.
Točka 3.
3.1
Petra Draganić predsjednica Odbora za projekte i razvoj, izvješćuje o načinu korištenja
potpora EU i drugih fondova, pojašnjava trenutno aktualan program Zaželi, koji je u fazi
pripreme te se u predstojećim danima planira njegova predaja na natječaj. Ovim programom
se planira zapošljavanje žena, a trajanje programa je 30 mjeseci.
3.2
P. Draganić upoznaje prisutne i sa projektom LAG-a gdje se kao ciljane skupine navode
najranjivije skupine. Na partnerstvo su pozvane sve osnovne škole, a partnerstvo je
ponuđeno i Općini Jarmina. P. Draganić napominje kako su UKIJ trebali biti prijavljeni na
natječaj za udruge, ali na kraju nisu jer im je nedostajalo financijsko izvješće za 2016. godinu,
pa se na isti natječaj planira prijaviti NK Borinci Jarmina.
3.3
Za riječ se javlja vijećnik M. Mlinar i pita što će biti sa javnom rasvjetom, obzirom je bio
plan i to prijaviti na natječaj. Načelnik Draganić odgovara da je u Požegi bio sastanak,
Strategija razvoja Slavonije te će se rasvjeta financirati kroz isti projekat iz EU fondova.
Riječ je dobio vijećnik S. Majpruz i kaže da ima informacije tko će raditi u javnim radovima,
da su to Z. Jurički, M. Klarić, I. Culi, B. Šušković, S.Koturić i M.Korpar.
3.4
Vijećnik A. Bektić postavlja upit načelniku A. Draganiću dal T-com plaća Općini naknadu za
postavljenu infrastrukturu, na što načelnik odgovara da plaća i to već tri godine te da je
isplatio i zaostatke.
Točka 4.
4.1
M. Matić predsjednik Odbora za financije obrazlaže prijedlog Odluke o raspoređivanju
sredstava iz proračuna Općine Jarmina za 2017. godinu. Pravo na redovito godišnje
financiranje iz sredstava proračuna Općine Jarmina imaju političke stranke koje imaju
najmanje jednog člana u Općinskom vijeću Općine Jarmina. Sredstva za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka osiguravaju se u Proračunu Općine Jarmina za 2017. godinu,
u iznosu od 25.000,00 kuna, u periodu od lipnja 2017.godine do 31. prosinca 2017.godine, (
150,00 kn mjesečno po ostvarenom mandatu u Općinskom vijeću) kako slijedi:
HDZ
9.450,00 kn ( 9 članova )
SDP
2.100,00 kn ( 2 člana )

Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Jarmina za 2017. godinu za redovito
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću je jednoglasno donijeta.
Točka 5.
5.1
M. Matić predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a, obrazlaže prijedlog Odluke o financiranju
radnih bilježnica za 1. i 2. razred O.Š. Matija Gubec Jarmina. Pravo na financiranje ostvaruju
svi učenici od 1.- 4. razreda Osnovne škole „Matija Gubec“ Jarmina, ali ne i učenici koji
pravo na subvenciju troškova udžbenika i radnih bilježnica u cijelosti koriste iz drugih izvora
(Zakon o socijalnoj skrbi, Zakona o hrvatskim braniteljima i sl.). Učenicima koji ostvaruju
navedeno pravo, a radne bilježnice su već kupili, refundirat će se trošak u visini cijene koju
Općina Jarmina plaća za nabavu istih. Prvobitni prijedlog je proširen te je predloženo da se iz
Proračuna Općine Jarmina sufinancira nabavka i kupnja radnih bilježnica za 1. 2. 3. i 4.
Razred osnovne škole Matije gupca u Jarmini. O navedenom prijedlogu nije bilo rasprave
Odluka o financiranju radnih bilježnica za 1. 2. 3. i 4. razred O.Š. Matija Gubec Jarmina
jednoglasno je donijeta.
Točka 6.
6.1
D. Culi predsjednik Odbora za poljoprivredu obrazlaže prijedlog Odluke o sufinanciranju
troškova poljoprivredne proizvodnje bijelog luka-češnjaka i sadnju trajnih i višegodišnjih
nasada u voćarstvu
po kojoj će Općina Jarmina sufinancirati:
- sadnju i proizvodnju bijelog luka češnjaka – 1 ha do 6.000,00 kuna zasađenosti
vlastitim ili kupljenim sadnim materijalom, u ovisnosti sa brojem zainteresiranih i
veličinom površine - brojem hektara,
- sadnje novih i proširenje trajnih ili dugogodišnjih nasada u voćarstvu, višnje, trešnje,
kajsije, breskve, šljive, jabuke, aronije, lješnjaka i drugo - 1 ha do 6000,00 kuna po 1
ha, u ovisnosti sa brojem zainteresiranih i veličinom površine – broj hektara (lješnjak
1ha=cca 600, višnja-trešnja 1ha=cca 600, aronija 1ha=cca 1.000, šljiva 1ha=600,
jabuka 1ha= 600 - 1000, i drugo).
O navedenom prijedlogu nije bilo rasprave.
Odluka o sufinanciranju troškova poljoprivredne proizvodnje bijelog luka-češnjaka i sadnju
trajnih i višegodišnjih nasada u voćarstvu jednoglasno je donijeta.
Točka 7.
7.1
M. Matić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje obrazlaže prijedlog Odluke o naknadama
članovima Općinskog vijeća Općine Jarmina. Ovom odlukom se utvrđuje visina naknade i
troškovi za obavljanje dužnosti članova Općinskog vijeća naglasivši da pravo na novčanu
naknadu za obavljanje dužnosti vijećnika utvrđuje se prema funkciji i temeljem evidencija o
održanim sjednicama koji vodi Jedinstveni upravni odjel Općine. Članovi Općinskog vijeća
po ovoj Odluci ostvaruju pravo na:
1. mjesečnu novčanu naknadu u iznosu od 200,00 kuna
2. naknadu za prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća u iznosu od 150,00 kuna.
3. mjesečna novčana naknada predsjedniku vijeća u iznosu od 500,00 kuna i naknada za
prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća u iznosu od 150,00 kuna.
7.2
Nakon kratke rasprave i primjedbe vijećnika A.Bektić da je visina naknade predsjedniku
Općinskog vijeća vrlo niska,načelnik Draganić je obrazložio da će se eventualna promjena
visine naknade moći mijenjati sa donošenjem proračuna za 2018. Godinu. Odluka o
naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Jarmina jednoglasno je donijeta.

Točka 8.
8.1
M.Matić predsjednik Odbora za izbor i imenovanje obrazložio je prijedlog o visini naknade
zamjenika općinskog načelnika Općine Jarmina koja se utvrđuje u fiksnom mjesečnom iznosu
u visini od 2.500,00 kuna,kao i do sada. Obzirom da nije bilo rasprave po prijedlogu Odluka
o visini naknade zamjenika općinskog načelnika Općine Jarmina jednoglasno je donijeta.
Točka 9.
9.1
Predsjednik vijeća D. Culi pročitao je zahtjev Marte Varga za financijsku pomoć za odlazak
na završetak studija u inozemstvo tj. na sveučilište u London. Nakon kratke rasprave i
obrazloženja načelnika A. Draganić Prijedlog je da se odobri pomoć u iznosu od 3.000,00 kn,
Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći studentici Marti Varga jednoglasno je donijeta.
9.2
D. Culi obrazlaže zahtjev UDVDR-a Ogranak Jarmina za financijsku pomoć i prihvaćanje
pokroviteljstva Općine Jarmina pri organizaciji i proslavi Dana branitelja Općine Jarmina i
Dana pobjede i domovinske zahvalnosti uz financijsku potporu nu iznosu od 2.500,00 kuna.
Odluka o pokroviteljstvu obilježavanja dana branitelja Općine Jarmina u organizaciji
UDVDR-a, Ogranak Jarmina jednoglasno je donijeta.
9.3
I.Mikulić ispred odbora za socijalnu skrb obrazlaže zahtjev za financijsku pomoć studenata
Ivana Petrovečkog, isti nije stipendist Općine Jarmina a redoviti je student, te zbog
poboljšanja materijalne situacije odobri jednokratna pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna.
Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći studentu Ivanu Petrovečkom jednoglasno je
donijeta.
9.4
I.Mikulić ispred odbora za socijalnu skrb obrazlaže zahtjev za financijsku pomoć studenata
Marka Vukolića, isti nije stipendist Općine Jarmina a redoviti je student, te zbog poboljšanja
materijalne situacije odobri jednokratna pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna. Odluka o
jednokratnoj financijskoj pomoći studentu Marku Vukoliću jednoglasno je donijeta.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Culi

