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         REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

  OPĆINA KLAKAR 
 OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA:   021-05/18-01/01 
URBROJ: 2178/07-02-18-2 
Klakar,  31.siječnja 2018.god  

 
 

 
ZAPISNIKA 

 
o radu 8. sjednice Općinskog vijeća održane 31. siječnja 2018. godine s početkom u 19:30 sati 
u vijećnici Općine Klakar.  
Predsjednik Općinskog vijeća g. Tomislav Pendić je otvorio 8. sjednicu Općinskog vijeća, te je 
pozdravio sve nazočne.  

Nazočni vijećnici: Tomislav Pendić, Ivan Novoselović, Hrvoje Mirković, Stjepan Tolić, Damir Klaić,  
Ivo Katić, Željka Balunović, Gabrijela Baričić, Damir Gačić i Ivica Majić. 
 
Nije nazočan: Marko Kudrić 

Zapisnik vodi Matija Olić. 

Predsjedavajući je izvijestio članove da se Općinski načelnik ispričao zbog zdravstvenih problema  
neće moći prisustvovati ovoj sjednici.  

Predsjedavajući je pošto se načelnik ispričao predložio je izmjenu Dnevnog reda i slijedeću sjednicu 
općinskog vijeća sa ostalim točkama za utorak 06.veljače 2018.godine s početkom u 19:30 sati.   
 

Vijećnik Damir Klaić: Što će se dogoditi u utorak ako načelnik ne ozdravi? 

Predsjedavajući je pitao imali primjedbi na Zapisnike sa 6. i 7. sjednice Općinskog vijeća. Kako nije 
bilo primjedbi istu su JEDNOGLASNO usvojeni. 

Vijećnik Stjepan Tolić: Zapisnik sa sjednice Odbora za proračun i financije? 

Predsjedavajući: Prirediti će se za slijedeću sjednicu.  

Predsjedavajući je dao na usvajanje Zapisnika sa 6. i 7. sjednice. Isti su JEDNOGLASNO usvojeni. 

Predsjedavajući predložio slijedeći Dnevni red: 

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Klakar; 
 

Vijećnik Stjepan Tolić: Tražim pauzu za konzultacije. 
 
Predsjedavajući odobrio pauzu od 5 minuta. 
 
Vijećnik Stjepan Tolić: Podržati ćemo izmjene Dnevnog reda sa jednom točkom, samo da općina 
Klakar ne dobije kaznu te da se ispoštuje zakonska regulativa. 
 
Nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO je donesen slijedeći: 
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DNEVNI RED 

 
1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog 

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Klakar; 
 
 
Točka 1. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Klakar 
 
 
 
Predsjedavajući: Tehnička odluka. Načelnik će na slijedećoj sjednici nam dati odgovore i 
pojašnjenja ove Odluke. Rok za donošenje ove odluke je 01.veljače2018.godine sukladno 
Zakonu.  
 
Pošto nije bilo pitanja i rasprave predsjedavajući dao točku na glasovanje. 
 
Općinsko vijeće općine Klakar JEDNOGLASNO sa 10 (deset) glasova ZA je donijelo Odluku 
o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 
komunalnog otpada na području općine Klakar, ista se prilaže uz zapisnik i čini njegov 
sastavni dio. 
 
Pošto nije bilo pitanja a iscrpljen je dnevni red Predsjedavajući je zaključio sjednicu u 20:00. 
 
 
                                             PREDSJEDNIK 
ZAPISNIČAR,                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA, 
    
 
 Matija Olić                                                                                              Tomislav Pendić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


