REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/14-01/22
URBROJ:2177/04-01/14-1
Jakšić, 21. listopada 2014.

POZIV
za 8. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakšić
koja će se održati 27. listopada 2014. (ponedjeljak)
s početkom u 19,00 sati u općinskoj vijećnici
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 7. sjednice

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prijedlog Odluke o zaduženju za izgradnju kapitalnog projekta –izgradnja odvojka ulice
Stjepana Radića prema vrtiću.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog načelnika Općine Jakšić.
Rasprava o prijedlogu Sporazuma o uspostavi reciklažnih dvorišta.
Prijedlog Odluke o izmjeni Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Jakšić.
Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje
Općine Jakšić.
Prijedlog sudaca porotnika za Općinski sud.

Molim da se pozivu obvezno odazovete u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdate na tel.
034-257-123 ili 034/315-514.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović,prof., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/14-01/25
URBROJ:2177/04-01/14-1
Jakšić, 27. listopada 2014.

ZAPISNIK
sa 8. sjednice Općinskog Vijeća Općine Jakšić
održane dana 27. listopada 2014.
s početkom u 19,01 sati u općinskoj vijećnici
NAZOČNI: Boško Obradović – predsjednik vijeća,
Ante Lovrić, Dario Pažin, Milan Majetić, Zlatko Kovačević, Robert Vrba,
Danijel Murar, Tomislav Hećimović, Nikola Obradović, Drago Čevapović, Mario
Glavaš i Dalibor Žiberna – općinski vijećnici
Ivica Kovačević – općinski načelnik
Mile Barišić – zamjenik općinskog načelnika
Marica Marić – djelatnica Općine
ODSUTNI: Ankica Pečur
ZAPISNIK VODILA: Jagoda Kovačić
-

Otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
Vijećnička pitanja
Zapisnik sa 7. sjednice

Predsjednik Vijeća, gospodin Boško Obradović pozdravlja sve nazočne, te otvara 8. po
redu sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakšić, utvrdivši kvorum, odnosno da je na istoj
nazočno 12 od ukupno 13 općinskih vijećnika.
U vremenu predviđenom za vijećnička pitanja za riječ se javio vijećnik Zlatko
Kovačević s pitanjem u svezi iskopa kanala s desne strane kod samog izlaza iz sela
Bertelovci, na što je općinski načelnik dao odgovor da će se to napraviti najvjerojatnije na
proljeće dogovorno s ŽUC-om. Vijećnik Zlatko Kovačević se složio s odgovorom uz
napomenu da će on riješiti odnose s vlasnicima zemljišta.
-vijećnik Mario Glavaš javio se s pitanjem u svezi poplava koje su bile u 5. Mjesecu
na našoj Općini?
-Općinski načelnik odgovorio je da su poplave bile 14., 15., i 16. svibnja 2014. i da je
Županija bila proglasila elementarnu nepogodu, nitko s našeg područja nije dobio odštetu,

jedino grad Pleternica ali za drugi dio nepogode koji je bio, a mi tada nismo proglasili
nepogodu jer nije bilo poplave kod nas. Oštećeni su vodotoci, iznosi načelnik, kanal – dio
Kaptolka, dio Vetovke i Hrvatske vode su imale obećanje da će dobiti oko 1.500.000,00 kn za
sanaciju istih, no ništa nisu dobili.
Vijećničkih pitanja više nije bilo.Predsjednik daje na raspravu zapisnik sa 7. Sjednice
Općinskog Vijeća. Primjedbi na zapisnik nije bilo, te ga predsjednik daje na glasovanje,
nakon čega je utvrdio da je usvojen jednoglasno.
Predloženi dnevni red po pozivu, predsjednik daje na glasovanje, nakon čega je
utvrdio da je Općinsko Vijeće, za ovu sjednicu jednoglasno utvrdilo slijedeći
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prijedlog Odluke o zaduženju za izgradnju kapitalnog projekta –izgradnja odvojka ulice
Stjepana Radića prema vrtiću.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog načelnika Općine Jakšić.
Rasprava o prijedlogu Sporazuma o uspostavi reciklažnih dvorišta.
Prijedlog Odluke o izmjeni Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Jakšić.
Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje
Općine Jakšić.
Prijedlog sudaca porotnika za Općinski sud.

Ad. 1. Prijedlog odluke o zaduženju za izgradnju kapitalnog projekta – izgradnja
Odvojka ulice Stjepana Radića prema vrtiću:
-

-

Predsjednik riječ daje općinskom načelniku koji iznosi da je ovakvu odluku
potrebno donijeti zbog zaduženja za projekt izgradnje odvojka ulice Stjepana
Radića prema vrtiću, a koji se financira kao i kanalizacija u Treštanovcima, iz
sredstava IPARD-a. Odluka iz prosinca prošle godine bila je po uvjetima HBOR-a,
no nakon provedenog postupka javne nabave, sada se točno zna da će se Općina
Jakšić zadužiti kod OTP banke d.d. do ukupnog iznosa od 420.000,00 kn, kunskim
kreditom uz kamatnu stopu od 3,49%, nakon dobivene suglasnosti Vlade
Republike Hrvatske/Ministarstva financija.
Predsjednik otvara raspravu. Pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te
utvrđuje da je općinskog Vijeće jednoglasno – sa 12 (dvanaest) glasova „ZA“
donijelo
Odluku o zaduženju
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog načelnika Općine Jakšić:
Predsjednik riječ daje općinskom načelniku koji iznosi:
- budući da Vlada Republike Hrvatske donosi odluke o promjeni poreznog sustava, u
nadolazećim razdoblju biti će drastično smanjenje prihoda, posebno nama kojima se prihodi
poslovanja iz godine u godinu smanjuju jer smo jedina općina na području naše Županije koja
redovno vrši povrat poreza po godišnjim prijavama, djelatnicima Općine smanjio sa plaću za
6%, a budući da Općinsko Vijeće donosi odluku o plaći načelnika, predlažem da se i meni
smanji plaća za 6%. Ovo sigurno nije kraj, već samo početak smanjenja plaća jer iduće
godine ćemo ići opet na smanjenje- izložio je općinski načelnik.

- predsjednik otvara raspravu. Pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da
je općinskog Vijeće jednoglasno – sa 12 (dvanaest) glasova „ZA“ donijelo
Odluku
o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog načelnika Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad.3.Rasprava o prijedlogu Sporazuma o uspostavi reciklažnih dvorišta:
Predsjednik riječ daje općinskom načelniku koji iznosi da je obveza jedinica lokalne
samouprave osigurati odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila
te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Ukoliko nismo za ovakav Sporazum s
Komunalcem onda moramo ići u gradnju samostalno, a to bi nas sigurno koštalo od
1.200.000,00-1.500.000,00 kuna.
Predsjednik otvara raspravu.
Općinski vijećnik Zlatko Kovačević iznosi da ideja nije loša – bolje je nego da pravi
svatko sam reciklažno dvorište,
Općinski vijećnik Dario Pažin pita koliko će nas to u budućnosti koštati – održavanje
tog dvorišta, na što općinski načelnik odgovara da uspostava reciklažnog dvorišta košta tako i
tako.
Općinski vijećnik Robert Vrba pita da li će se ići sa podizanjem cijena, kada se
uspostavi to reciklažno dvorište, da li se raspravljalo o tome s Komunalcem?, na što općinski
načelnik odgovara da smo u granici cijena komunalnih poduzeća.
Pitanja više nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je općinsko Vijeće
jednoglasno - sa 12(dvanaest) glasova „ZA“ donijelo
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju prijedloga Sporazuma
(Tekst Zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
proračuna Općine Jakšić:
Predsjednik Vijeća riječ daje Jagodi Kovačić koja iznosi da je ovu, kao odluku
potrebno donijeti kako bi se ispravila preambula polugodišnjeg izvještaja o
izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2014. godinu i drugo, a sve sukladno
uputama Ureda državne uprave u našoj Županiji.
Predsjednik otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno – sa
12 (dvanaest) glasova „ZA“ donijelo
ODLUKU
o izmjeni Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju
članova Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Jakšić:
Predsjednik otvara raspravu. Pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje,
te utvrđuje da je općinsko Vijeće jednoglasno sa 12 (dvanaest) glasova „ZA“
donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke o izmjeni odluke o imenovanju
članova Stožera za zaštitu i spašavanja Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 6. Prijedlog sudaca porotnika za Općinski sud:
Predsjednik Vijeća otvara raspravu u svezi prijedloga za sudce porotnike za
Općinski sud. Od općinskih vijećnika nitko nije dao prijedlog. Općinski načelnik
predlaže da to budu: Pažin Antun, Igor Pavlović, Marija Kovačić i Antonija Vala
svi iz Jakšića. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ovim je dnevni red današnje sjednice odrađen.
Predsjednik vijeća zahvalio se svima na radu i sudjelovanju, te zaključio 8. po redu sjednicu
Općinskog Vijeća Općine Jakšić.
Dovršeno u 19,45 sati.

ZAPISNIK VODILA:

PREDSJEDNIK:

Jagoda Kovačić

Boško Obradović, prof.

Na temelju odredbe članka 87. Zakona o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12), članka 10. točke
5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave (NN br. 55/09 i 139/10), i članka 35. Statuta Općine Jakšić ("Službeni
glasnik općine Jakšić", br. 77/13 i 83/14), Općinsko Vijeće općine Jakšić na 8. sjednici održanoj 27.
listopada 2014. godine, donosi

Odluku o zaduženju
Članak 1.
Općina Jakšić (u daljnjem tekstu:Općina) zadužuje se kod OTP banka d.d. do ukupnog iznosa
od 420.000,00 kn za financiranje izgradnje kapitalnog projekta izgradnje odvojka ulice Stjepana
Radića prema vrtiću.
Članak 2.
Općina se zadužuje pod slijedećim uvjetima:
Iznos kredita: 420.000,00 kn
Vrsta kredita: kunski kredit
Poček: 4 mjeseca
Rok i način vraćanja: 9 godina, u 108 jednakih mjesečnih anuiteta (nije uključen poček),
Kamatna stopa: 3,49 %, fiksna
Metoda obračuna kamata: proporcionalna
Obračun kamata: kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno,
Naknada za obradu zahtjeva: 0,60% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno
Naknada za rezervaciju sredstava: 0,25% godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih sredstava s
primjenom 30 dana od datuma ugovora o kreditu
Instrumenti osiguranja:
a) 1 (slovima:jedna) bjanko vlastita akceptirana mjenica Korisnika kredita s klauzulom „bez protesta“,
uz mjenično očitovanje,
b) 1 (slovima:jedna) zadužnica Korisnika kredita, potvrđena od javnog bilježnika u smislu odredbe
čl.214. Ovršnog zakona.
Način korištenja kredita: 2 pojedinačna korištenja, a nakon zaključenog Ugovora o dodjeli sredstava
iz IPARD programa s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Članak 3.
Po primitku potpore sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava iz IPARD programa, Općina Jakšić
će u cijelosti primljena sredstva uplatiti poslovnoj banci iz čl.1. ove Odluke u svrhu umanjenja
glavnice kredita.
Sredstva za otplatu razlike kredita (razlika glavnice s pripadajućom kamatom) osigurati će se
u Proračunu Općine u iznosima godišnjih anuiteta prema otplatnom planu u cijelom razdoblju
otplate kredita.

Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“, a stupa na snagu danom
donošenja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske/Ministarstva financija.
Odobrava se općinskom načelniku potpisivanje ugovora s OTP bankom d.d., nakon dobivene
suglasnosti.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zaduženju za financiranje kapitalni
ulaganja za izgradnju objekata komunalne infrastrukture („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj
81/13. od 19. prosinca 2013.).

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:402-05/14-01/42

Predsjednik:

URBROJ: 2177/04-01/1-14-1

Boško Obradović,prof.

Jakšić,27. listopada 2014.

Na temelju članka 35.stavka 1.točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj 19/13.-pročišćeni tekst), članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 28/10), te članka 35. Statuta Općine Jakšić
(„Službeni glasnik Općine Jakšić“ broj 77/13. i 83/14.), Općinsko vijeće Općine Jakšić, na 8.
sjednici održanoj 27. listopada 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog načelnika Općine Jakšić
Članak l.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog
načelnika Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“ broj:58/10. od 25. svibnja 2010.- u
nastavku teksta: Odluka).
Članak 2.
Članak 3. Odluke mijenja se i glasi:
„Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika određuje se u iznosu od 2.773,00
kuna.“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Jakšić.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/14-01/23
URBROJ:2177/04-01/14-1
Jakšić, 27. listopada 2014.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (NN, broj:87/08. i 136/12.), te članka 35.
stavka l. alineje 5. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj:77/13. i 83/14.),
Općinsko vijeće Općine Jakšić na 8. sjednici održanoj dana 27. listopada 2014. godine,
donosi

ODLUKU
o izmjeni Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Jakšić
Članak 1.
Ovom se Odlukom u preambuli Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine
Jakšić za 2014.godinu (Službeni glasnik Općine Jakšić broj: 77/13.) mijenja se i glasi:
„Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (NN, broj:87/08.i 136/12.), te članka 35. stavka
l. alineja 5. Statuta Općine Jakšić (Sl. glasnik Općine Jakšić broj:77/13. i 84/14.), Općinsko
vijeće Općine Jakšić, na 5. Sjednici održanoj 21. srpnja 2014.godine,donosi.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/14-01/24
URBROJ:2177/04-14/01-1

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Jakšić, 27. listopada 2014.

Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne novine”, broj 174/04,
79/07, 38/09. i 127/10.), članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 40/08. i 44/08.) i članka 35. Statuta Općine
Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj 77/2013. i 83/2014.), Općinsko vijeće Općine Jakšić
na 8. sjednici održanoj dana 27. listopada 2014. godine, donosi

ODLUKU O IZMJENI Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova
Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Jakšić

Članak 1.
Članak 1. Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i
spašavanje Općine Jakšić ( KLASA: 810-01/14-01/07, URBROJ: 2177/04-01/01-14-1) koju je
donijelo Općinsko vijeće Općine Jakšić na 5. sjednici održanoj 21. srpnja 2014. godine
mijenja se i glasi:
„Članak 1. t.5. Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Jakšić od
22. srpnja 2013. Godine („Službeni glasnik Općine Jakšić broj 79/2013.) mijenja se i glasi:
„5. Matijević Goran, predstavnik Policijske uprave “.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Jakšić“.
KLASA:810-01/14-01/07
URBROJ: 2177/04-01/01-14-3
Jakšić,27. listopada 2014.g.
PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj
77/2013. i 83/2014.), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 8. sjednici održanoj dana 27. listopada
2014. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju prijedloga Sporazuma

1. Ovim Zaključkom prihvaća se prijedlog Sporazuma o uspostavi reciklažnih dvorišta od
strane KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., Požega, Vukovarska 8.
2. Odobrava se općinskom načelniku da potpiše Sporazum iz točke 1. Ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/14-01/22
URBROJ:2177/04-01/14-3
Jakšić, 27. listopada 2014.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
TAJNIŠTVO
Županijska 7/1
34000 POŽEGA

PREDMET: Prijedlog sudaca porotnika za Općinski sud,
- dostavlja se.

Poštovani,
Na Vaše traženje KLASA:021-02/14-02/01, URBROJ:2177/1-05-05/1-14-2 od
28. Srpnja 2014. godine, Općinsko vijeće općine Jakšić na svojoj 8. Sjednici održanoj
27. listopada 2014. dalo je prijedloge za sudce porotnike Općinskog suda, kako
slijedi:
1. Antun Pažin, 34308 Jakšić, S. Radića 22, mobitel:099967001,
2. Igor Pavlović, Kolodvorska 29, 34308 Jakšić, mobitel:098/272138
3. Marija Kovačić, 34308 Jakšić, Hrvatskih branitelja 9, tel. 257-087
4. Antonija Vala, 34308 Jakšić, J.B.Jelačića 3A, mobitel:098/9745302.
S štovanjem,

PREDSJEDNIK :
Boško Obradović, prof.

