REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/14-01/02
URBROJ:2177/04-01/14-1
Jakšić,17. ožujka 2014.
POZIV
za 4. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakšić
koja će se održati 24. ožujka 2014. (ponedjeljak)
s početkom u 19,30 sati u općinskoj vijećnici
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 3. sjednice

DNEVNI RED:
1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2013. i prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata
poslovanja za 2013. godinu.
2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Jakšić za 2013. godinu
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22. ZKG za
2013. godinu
4. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Jakšić za 2013. godinu.
5. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Jakšić za 2013. godinu.
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2013. godinu.
7. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jakšić.
8. Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jakšić.
9. Prijedlog Odluke o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu.
10. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja 2013. do 31. prosinca
2013. godine.
11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika u općinskom Vijeću Općine Jakšić u 2014. godini.
12. Informacija o Zahtjevu za pribavljanje prethodne suglasnosti o promijeni cijene vodnih usluga.
13. Razmatranje ponuda i donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora za
održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova na području Općine Jakšić tijekom 2014. godine najpovoljnijem ponuditelju .
14. Prijedlog Odluke o određivanju cijene građevinskog zemljišta za k.č. br.621, k.o. Bertelovci u površini
od 193m².
15. Prijedlog Odluke o poništavanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014. godini
16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini jednogodišnje naknade za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Općine Jakšić u 2014.
Molim da se pozivu odazovete u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdate na tel. 257-123 ili 315-514.
PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/14-01/02
URBROJ:2177/04-01/14-2
Jakšić,24. ožujka 2014.
Zapisnik
sa 4. sjednice Općinskog Vijeća Općine Jakšić
održane 24. ožujka 2014. (ponedjeljak)
s početkom u 19,37 sati u općinskoj vijećnici
NAZOČNI:Boško Obradović – predsjednik Vijeća,
Drago Čevapović – potpredsjednik Vijeća,
Ante Lovrić, Dario Pažin, Mario Glavaš, Zlatko Kovačević, Danijel Murar, Tomislav Hećimović,
Ankica Pečur, Robert Vrba, Dalibor Žiberna, Milan Majetić – općinski vijećnici
Ivica Kovačević – općinski načelnik,
Mile Barišić – zamjenik općinskog načelnika,
Marica Marić – djelatnica Općine
ODSUTNI: Nikola Obradović – opravdao se da će malo zakasniti na sjednicu
ZAPISNIK VODILA: Jagoda Kovačić
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 3. sjednice

Predsjednik Vijeća, gospodin Boško Obradović pozdravlja sve nazočne, te otvara 4. 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 Tomislav Hećimović pitanjem
općinskom načelniku:
- gospodine načelniće, zašto ste Vi gospodinu Madaju iz Rajsavca rekli da sam ja na zadnjoj sjednici
bio protiv nogometnih klubova i ljudi me zbog toga napadaju?
- općinski načelnik iznosi da se suzdržava ovdje po ovom pitanju od odgovora jer jednostavno nema
pojma o čemu se tu radi
Vijećnik Robert Vrba javio se sa pitanjem: Dosta djece iz Jakšića ide u glazbene škole. Ima dosta onih
koja su naprednija i idu na razna natjecanja. Što se u tom smislu može napraviti da se pomogne jer se djeca
sami financiraju?
Jagoda Kovačić- pročelnica JUO odgovorila je da se roditelji takve djece mogu obratiti pisanim
zahtjevom prema Općini. Rješavanje takvih zahtjeva u nadležnosti je općinskog načelnika, a u proračunu ima
osiguranih sredstava za razna sponzorstva.
Vijećnica Ankica Pečur zamolila je da se izmjene kvake na našem groblju jer su jako loše,
Vijećnik Zlatko Kovačević iznosi da u njihovom selu pojavio pas lutalica koji pravi štetu. Kontaktirao
je policiju, i jedina odgovor koji je dobio je da uputi tu obavijest našem komunalnom redaru, da se taj pas
zbrine.
Vijećnik Mario Glavaš iznosi da se u zadnje vrijeme dosta priča o legalizaciji. Budući da ima
svakakvih priča u svezi cijene koštanja, i ljudi dosta ne razumiju pitanje naplate, molio bi da vijeću netko da
obrazloženje te postavlja pitanje u svezi IPARDA- da li mi imamo sada ijedan projekt prema navedenom
programu?
Jagoda Kovačić – dala je obrazloženje na navedeni upit:
- po pitanju naplate komunalnog doprinosa – odluka o naplati istog donesena je 20. prosinca 2005.
godine, a naplaćuje se po m³ i to prema zonama određenim navedenom odlukom, gdje I. zona koja
obuhvaća naselje Jakšić iznosi 10,00 kn/m³, II. zona obuhvaća naselje Eminovci i iznosi 8,00
kn/m³, III. zona obuhvaća sva ostala naselja Općine i iznosi 6,00 kn/m³.

-

-

-

-

U prosincu 2012. godine, općinsko Vijeće donijelo je Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu Općine Jakšić kojom je propisano da za sve pomoćne građevine,
jednostavne i druge građevine i radove za koje nije potreban akt o gradnji i lokacijska dozvola, za
isto se ne naplaćuje komunalni doprinos. Tako da primjerice kod postupka legalizacije, kada se
legaliziraju ovakve zgrade i objekti, pojedini gradovi i općine su donijeli odluku da za to naplaćuju
jednu kunu, a kod nas se za isto ne naplaćuje komunalni doprinos.
Kod ozakonjenja stambenih građevina komunalni doprinos se obračunava na razliku u obujmu u
odnosu na prijašnju građevinu, a podaci o tome sadržani su u arhitektonskoj snimci - snimku
izvedenog stanja koje mi dobijemo iz Županije.
Po pitanju legalizacije odnosno ozakonjenja zgrada – od naše Županije – Upravnog odjela za
gospodarstvo i graditeljstvo mi dobijemo potrebne podatke za obračun iznosa naknade, a visinu i
način obračuna iste propisala je Vlada RH tako da mi tu samo postupamo po službenoj dužnosti.
U svezi drugog pitanja odgovor je dao općinski načelnik iznoseći da bi ove godine konačno trebali
realizirati dva započeta projekta iz navedenog programa:
a) izgradnja prilazne ceste prema vrtiću – za što smo prije tri dana dobili odobrenje za natječajnu
proceduru, sada javna nabava ide na hrvatskom jeziku a 14. 5. će biti ovdje otvaranje ponuda i
b) izgradnja kanalizacije naselja Treštanovci za koje je izabran i izvođač radova koji su bili i u
obilasku terena zajedno s predstavnicima Agencije za plaćanje.

Vijećnik Zlatko Kovačević postavio je pitanje u kojem je postupku legalizacija društvenih domova?
- općinski načelnik odgovara kako do sada nam ni za jedan dom nije stiglo rješenje, prioritet
vjerojatno imaju obiteljske kuće, a predali smo kompletnu dokumentaciju sa geodetskim
podlogama.
Vijećnik Dario Pažin postavio je pitanje – dokle je se došlo s ugibalištima i što tu još treba napraviti?
- općinski načelnik odgovorio je da za sve koja su postavita - imamo suglasnosti, s tim da će jedan
dio ugibališta kojih nema – da će se izgraditi a to su Eminovci i Cerovac u smjeru Požege nemaju
kućice, te čim Hrvatske ceste odrade svoje postavit ćemo ih.
Vijećničkih pitanja više nije bilo. Predsjednik daje na raspravu zapisnik sa 3. 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 je dao na glasovanje, nakon čega je utvrdio da je
Općinsko Vijeće, za ovu sjednicu jednoglasno utvrdilo slijedeći:
DNEVNI RED:
l. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2013. i prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata
poslovanja za 2013. godinu.
2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Jakšić za 2013. godinu
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22. ZKG za
2013. godinu
4. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Jakšić za 2013. godinu.
5. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Jakšić za 2013. godinu.
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2013. godinu.
7. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jakšić.
8. Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jakšić.
9. Prijedlog Odluke o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu.
10. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja 2013. do 31. prosinca
2013. godine.
11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika u općinskom Vijeću Općine Jakšić u 2014. godini.
12. Informacija o Zahtjevu za pribavljanje prethodne suglasnosti o promijeni cijene vodnih usluga.
13. Razmatranje ponuda i donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora za
održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova na području Općine Jakšić tijekom 2014. godine najpovoljnijem ponuditelju .
14. Prijedlog Odluke o određivanju cijene građevinskog zemljišta za k.č. br.621, k.o. Bertelovci u površini
od 193m².
15. Prijedlog Odluke o poništavanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014. godini

16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini jednogodišnje naknade za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Općine Jakšić u 2014.
U međuvremenu, vijećnik Nikola Obradović, koji je nazvao i opravdao svoje kašnjenje, stigao je na sjednicu.
Ad. 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2013. i prijedlog Odluke o
raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu:
Predsjednik Vijeća riječ daje Marici Marić koja iznosi da ukupni prihodi i primici za 2013. godinu
iznose 4.665.919,13 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose 4.517.164,19 kn. Višak prihoda iznosi 148.754,94 kn.
Stanje žiro računa l. siječnja 2013. iznosilo je 97.367,45 kn, a stanje žiro računa na dan 31. prosinca 2013. iznosi
326.398,65 kn. Neplaćene obveze iznose 235.541,00 kn.
Predsjednik se zahvaljuje gospođi Marić na izlaganju, te otvara raspravu.
Vijećnik Zlatko Kovačević obratio se pitanjem u svezi sanacije nogostupa da li je to platila Općina?
- općinski načelnik odgovara da je Općina, temeljem suglasnosti MRRFEU, provela postupak javne
nabave za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, a radovi su plaćeni temeljem aktiviranja
garancije banke izvoditelja radova „MANIVA“ d.o.o. iz Pakraca.
Budući da više pitanja nije bilo, predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće
jednoglasno prihvatilo i donijelo
Godišnji
izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2013. godinu
i
Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu
(Tekstovi Izvještaja i Odluke prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio.)
Ad. 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Jakšić za 2013. godinu:
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno prihvatilo predmetno
izvješće i donijelo
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jakšić za 2013. godinu
(Tekst Zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 3.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz čl.22. ZKG za 2013. godinu:
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno prihvatilo predmetno
izvješće i donijelo
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. ZKG za 2013. godinu
(Tekst Zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 4. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Jakšić za 2013. godinu:
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno donijelo
Izvješće
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jakšić
za 2013. godinu
(Tekst Izvješća prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 5. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Jakšić za 2013. godinu:
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno donijelo
Zaključak
o prihvaćanju izvršenja Socijalnog programa Općine Jakšić
za 2013. godinu
(Tekst Zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)
Ad. 6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2013. godinu:
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno donijelo
Zaključak
o prihvaćanju izvršenja Programa javnih potreba u kulturi i športu
za 2013. godinu
(Tekst Zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 7. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jakšić:
Predsjednik Vijeća riječ daje Jagodi Kovačić koja iznosi kako sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, uredi državne uprave u županijama obavljaju nadzor zakonitosti općih akata koje u
svom samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija.
Temeljem naprijed navedenog, a sukladno dopisu Ureda državne uprave u našoj županiji, potrebno je
izvršiti određene izmjene i dopune nekih, u današnjem dnevnom redu, predloženih odluka, između ostalog i
našeg Statuta i Poslovnika, a prema prijedlozima istih.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno donijelo
Statutarnu odluku
o izmjeni Statuta Općine Jakšić
(Tekst Statutarne odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)
Ad. 8. Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Jakšić:
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno donijelo
Poslovnik
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jakšić
(Tekst Poslovnika prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad.9.Prijedlog Odluke o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu:
Predsjednik Vijeća riječ daje općinskom načelniku koji iznosi da se donošenjem ovakve odluke ustvari
odobrava okvirni kredit po našem žiro računu koji je otvoren kod Podravske banke d.d. Ova sredstva potrebna su
nam da bi se nastavili radovi na izgradnji vrtića, a neće se dirati dok ne dobijemo ugovor od strane MRR, a ako
ne dobijemo ugovor od MRR ovaj predloženi ugovor o okvirnom kreditu se neće aktivirati. Načelnik iznosi kako
je on za to da se radovi na vrtiću nastave. Oko vrtića će biti dva dječja igrališta koja trebaju biti ograđena. Da bi
smo sve realizirali, podnijeli smo zahtjev prema FRR za odobrenje sredstava. Dobili smo referentni broj, i čekat
ćemo. Ovaj okvirni minus na žiro računu se neće aktivirati dok ne dobijemo Ugovor iz MRR – tad će se
aktivirati samo za tu namjenu, a možda ga nećemo uopće ni aktivirati – dodao je na kraju svog izlaganja općinski
načelnik.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno donijelo
Odluku
o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)
Ad. 10. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja 2013. do
31. prosinca 2013. godine:
Općinski načelnik izložio je predmetno izvješće. Predsjednik Vijeća zahvalio se općinskom načelniku
na izlaganju, te otvara raspravu po istom.
Zlatko Kovačević javio se pitanjem: zbog čega je poništen natječaj za izgradnju spomenika hrvatskim
braniteljima?
- općinski načelnik odgovorio je da je u natječajnoj proceduri jedan ponuditelj ponudio tri puta
jeftiniji materijal. Kontaktiran je taj ponuditelj zbog čega je to tako, na što smo dobili odgovor da
nema problema da će ponuditi aneks ugovora odmah što je govorilo da je ponuđena nerealna cijena
za materijal.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće
jednoglasno prihvatilo, te donijelo
Zaključak
prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje
od 01. srpnje do 31. prosinca 2013.
(Tekst Zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)
Ad. 11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka i nezavisnih vijećnika u općinskom Vijeću Općine Jakšić u 2014. godini:
Predsjednik Vijeća uvodno je obrazložio da je donošenje ovakve odluke naša zakonska obveza, a
sredstva smo osigurali proračunom za ovu godinu u iznosu od 10.000,00 kn.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno donijelo
Odluku
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
u općinskom Vijeću Općine Jakšić u 2014. godini
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 12.Informacija o Zahtjevu za pribavljanje prethodne suglasnosti o promijeni cijene
vodnih usluga:
Općinski načelnik iznosi da su dobili svi radne materijale kompletne materijale koje smo dobili iz
Tekije, te da on nije suglasan na povećanje cijena i zato nije htio sam dati suglasnost.

Predsjednik otvara raspravu.
Ankica Pečur javila se pitanjem: Možemo li mi bilo što promijeniti ako ne damo suglasnost, na što
je općinski načelnik odgovorio da ne možemo iz razloga što je grad većinski vlasnik.
Ante Lovrić javio se predsjedniku vijeća da mora na par minuta napustit sjednicu, te je izašao.
Budući da više nije bilo pitanja niti prijedloga, predsjednik daje na glasovanje, te općinsko Vijeće
sa 7 glasova „ZA“ i 5 glasova „PROTIV“ donosi
Zaključak
o ne davanju suglasnosti općinskom načelniku
na davanje prethodne suglasnosti na promjene cijena vodnih usluga
(Tekst Zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 13.Razmatranje ponuda i donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na
temelju ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova na području Općine
Jakšić tijekom 2014. godine - najpovoljnijem ponuditelju:
Ante Lovrić, vratio se na sjednicu.
općinski načelnik iznosi da ove godine, a kako nam je naložila i državna revizija iz Slav. Broda,
zimska služba ide zajedno sa redovnim održavanjem pa je tako i proračunom planirano za ovu
godinu više sredstava.
Predsjednik otvara raspravu.
Mario Galvaš pita da li ćemo ove godine više toga nasuti od prošlih godina, na što je općinski načelnik
odgovorio da su sredstva povećana jer kao što je već rekao da sada je redovno održavanje zajedno sa
zimskom službom.
Zlatko Kovačević moli da se ove godine i njih uvrsti u red za nasipanje, na što je općinski načelnik
odgovorio da će prioritet biti ulice, pa ostalo.
Predsjednik Vijeća iznosi kako su pristigle četiri ponude:
- Rovokopačke usluge, Pleternica na iznos 285.312,50kn sa PDV-om,
- Javni prijevoz Mile Golić, Požega – na iznos 275.843,75 kn sa PDV-om,
- Niskogradnja Jurčak, Požega na iznos 268.500,00 kn sa PDV-om i
- BBS – Trans Trenkovo na iznos 248.250,00 kn sa PDV-om, te analizom istih daje na glasovanje
odabir subjekta za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora za održavanje
nerazvrstanih cesta i poljskih putova na području naše Općine tijekom 2014. godine. Najpovoljniji
ponuditelj tj. ponuda sa najnižom cijenom je ponuda od BBS-Trans Trenkovo na iznos od
248.250,00 kn. Predsjednik Vijeća daje prijedlog da se donese odluka prema najpovoljnijem
ponuditelju, te daje na glasovanje, a općinsko Vijeće jednoglasno donosi
-

Odluku
o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih
putova na području Općine Jakšić tijekom 2014. godine
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)
Ad. 14.Prijedlog Odluke o određivanju cijene građevinskog zemljišta za k.č. br.621, k.o.
Bertelovci u površini od 193m²:
Općinski načelnik iznosi da je Stjepan Kovačević iz Bertelovaca izgradio dio stambene
građevine i dio pomoćnih objekata na 193m³. Ovo Vijeće se prošle godine složilo s tim da se
taj dio proda Stjepanu Kovačević po cijeni koju odredi ovlašteni ponuditelj ili Porezna uprava.
Porezna uprava očitovala nam se sa okvirnom cijenom za građevinsko zemljište koja se kreće
od 60,00 do 200,00 kn.
Predsjednik otvara raspravu.
Zlatko Kovačević javio se prijedlogom da jedan dio ide kao poljoprivredno zemljište po cijeni
od 4,00 kn a ostalo po 60,00 kn.
Općinski načelnik iznosi da se ne može tako cijepati, budući da je cijeli taj dio od 193m³
građevinsko zemljište, u granicama građevinske zone.

Predsjednik Vijeća daje prijedlog da se ide sa cijenom od 60,00 kn/m². Pitanja i prijedloga više
nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da prodajna cijena građevinskog zemljišta za
k.č. br. 621 u k.o. Bertelovci bude 60,00kn/m², te općinsko Vijeće jednoglasno donosi
Odluku
o određivanju cijene građevinskog zemljišta
za k.č. br. 621 u k.o. Bertelovci u površini od 193m³
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 15. Prijedlog Odluke o poništavanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u
2014. godini:
Predsjednik Vijeća riječ daje Jagodi Kovačić koja iznosi da je ovakvu odluku potrebno donijeti budući
je donošenje predmetnog Plana u nadležnosti upravnog vijeća javnog isporučitelja vodnih usluga.
Predsjednik otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno donijelo
Odluku
o poništavanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014. godini
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)
Ad. 16.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini jednogodišnje naknade za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Jakšić u 2014.:
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno donijelo
Odluku
izmjeni Odluke o visini jednogodišnje naknade za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Jakšić u 2014.
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)
Ovim je dnevni red današnje sjednice odrađen.
Predsjednik Vijeća zahvalio se svima na radu i sudjelovanju, te zaključio 4. po redu sjednicu Općinskog Vijeća
Općine Jakšić.
Dovršeno u 21,00 sati.

ZAPISNIK VODILA:

PREDSJEDNIK:

Jagoda Kovačić,struč.spec.oec.

Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08. i 136/12.), te članka 35. Statuta
Općine Jakšić (Službeni glasnik broj: 77/2013.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 4.
sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014.godine, donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ
za 2013. GODINU

I.

OPĆI DIO
Članak l.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2013. godinu (u daljnjem
tekstu: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna) sastoji se od:
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

4.354.503,03 kn

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA

311.416,10 kn
3.030.094,57 kn

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.487.069,62 kn

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

148.754,94 kn

B. RAČUN FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINEI ZADUŽIVANJA

0

IZDACI ZA FIN.IMOVINUI OTPLATE ZAJMOVA

0

NETO FINANCIRANJA

0

C. RASPOLOŽIVA REDSTVA IZ PRETHODINH GODINA
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE +RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0

148.754,94 kn

Članak 2.
Višak prihoda iznosi 148.754,94 kn. Stanje žiro računa 1. siječnja 2013. iznosilo je
97.367,45 kn, a stanje žiro računa na dan 31. prosinca 2013. iznosi 326.398,65kn. Neplaćene
obveze iznose 235.541,00 kn.
Članak 3.
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u
Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

II. POSEBNI DIO
Članak 4.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu
Općine Jakšić ostvareni u ukupnoj svoti od 4.517.164,19 kn i izdaci za financijsku
imovinu i otplate zajmova ostvareni u iznosu od 0,00 kn raspoređuju se po
programima u Posebnom dijelu Proračuna.
Članak 5.
Financijski izvještaji (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblje od 01.01. 2013. do 31.12.2013.,Bilanca, Izvještaj o novčanim tijekovima
za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12. 2013. , Izvještaj o obvezama za razdoblje od
01.10. 2013. do 31.12.2013., Izvještaj o rashodima po funkcijskoj klasifikaciji za
razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013., Izvještaj o promjenama u vrijednosti i
obujmu imovine i obveza za razdoblje od 01.01.2013. do 31.01.2013., te Bilješke uz
financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013., sastavni su dio ovog
izvještaja o godišnjem izvršenju proračuna i neće biti posebno objavljeni u Službenom
glasniku Općine Jakšić.

III.

ZAVRŠNE ODREDBE
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakšić za 2013. godinu
objaviti će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK:

KLASA:021-01/14-01/08
URBROJ:2177/04-03/14-1
Jakšić, 24. ožujka 2014.

Boško Obradović,prof

Na temelju članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
(NN, br. 114/10.), te članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik broj: 77/2013.),
Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 4. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014.godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu
Članak 1.
Utvrđuje se da je Općina Jakšić u 2013. godini ostvarila poslovni rezultat:
-

Višak prihoda poslovanja (račun 92211) u iznosu 11.790.094,67 kn
Manjak prihoda od nefinancijske imovine (račun 92222) u iznosu 11.699.237,02kn
Manjak primitaka od nefinancijske imovine (račun 92223) u iznosu 0,00 kn

Članak 2.
Višak prihoda u iznosu 90.857,65 kn utrošit će se za rashode tijekom 2014.
godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

PREDSJEDNIK:
KLASA:021-01/14-01/ 09
URBROJ:2177/04-03/14-1

Boško Obradović, prof.

Jakšić, 24. ožujka 2014.

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj:33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13.- pročišćeni tekst), i članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni
glasnik Općine Jakšić broj: 77/2013.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 4. sjednici održanoj
dana 24. ožujka 2014. , donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Jakšić
1. Općinsko vijeće Općine Jakšić prihvaća Izvješće o radu općinskog načelnika za
razdoblje od 01. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-05/14-01/06
URBROJ:2177/04-03/14-1
Jakšić, 24. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br.36/95.,
70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04-uredba,
178/04., 38/09.,79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13 i 153/13), i članka 52.
stavak 3. alineja 23. Statuta općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj 77/13.),
općinski načelnik Općine Jakšić općinskom Vijeću podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Jakšić za 2013.

Članak l.
Utvrđuje se da je u tijeku 2013. izvršen Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture kako slijedi:
l. javna rasvjeta
2.nerazvrstane ceste
Građenje objekata u točki l. prednjeg stavka financirano je iz
l) proračuna
475.378,44 kn
2)drugih izvora-MRRFEU (san.nog.i izgr.vrtića) 868.095,93 kn
- IPARDMJERA 301 (cesta prema vrtiću)
0,00 kn
- ostali prihodi
0,00 kn
UKUPNO (1-2)

1.343.474,37 kn
Članak 2.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za:
l. opskrba pitkom vodom
2.odvodnja i pročišćavanja otpadnih voda
Građenje objekata nabrojenih u točkama 1. i 2. prednjeg stavka financirano je iz:
l) proračuna
11.250,00 kn
2) drugi izvori utvrđeni posl.zak.-sufinanciranje građ.
0,00 kn
3) drugi izvori- Hrv.vode,MRRFEU,IPARD Mjere 301
0,00 kn

UKUPNO (1 , 2 i 3)

11.250,00 kn

- 2 Članak 3.

Objekti i prihodi navedeni u članku 1.i 2. ovog Programa raspoređeni su:
IZNOS U KUNAMA

NAZIV OBJEKTA

2013.

A-KOMUNALNI OBJEKTI (Čl.1.)
l. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE
1.1. javna rasvjeta i rek.NN.mreže Eminovci-Treštanovci

0

2. CESTE
2.1. Projektna dokumentacija i izgradnja nerazvrstanih cesta i ul.

0

3. VRTIĆ
3.1. proj.dok. i dr.za izgr. Odvojka ul. S. Radića prema vrtiću
3.2. izgradnja vrtića – I faza
4. NOGOSTUP
4.1. sanacija asf.zas. na kolniku i nogostup Jakšić

UKUPNO: (A)

49.721,25
1.225.657,19

68.095,93

___________________________________________
1.343.474,37

B- KOMUNALNI OBJEKTI I OPREMA (Čl.2.)
2 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
ZA OPSKRBU PITKOM VODOM i
ODVODNJU OTPADNIH VODA
2.1. izgradnja vod.mreže –spoj nas. Eminovci-Svetinja
Bertelovci - Jakšić
0,00
2.2. izgradnja kanal.mreže nas.Radnovac-Rajsavac
0,00
2.3. izgr.proj.dok.i građ.dozv.za kanal.i vod. mreže naselja Treštanovci
11.250,00
2.4. izrada proj.dok. i građ.dozvole za kanal.mrežu naselja Svetinja
0,00
2.5.izrada proj.dok. reg.sust.odvodnje otp.voda nas.Jakšić
i priključak na preč.grada Pleternice
0,00
2.6. Izrada proj.dok.i građ.dozv.za izgr.kanal.
mreže Tekić
0,00
2.7. izrada proj.dok.i građ.dozv.za izgr.kanalizacije i
mreže Cerovac – Granje
0,00
2.8. izgradnja i rekonstrukcija kanal.naselje Jakšić
0,00
2.9. proj.dok.građ.dozv.i izgr.vodovod.mreže Tekić
0,00
2.10. proj.dok.građ.dozv.i izgr.vodovod.mreže
Cerovac –Granje
0,00
_____________________________________________
UKUPNO:(B)
11.250,00

SVEUKUPNO: (A+B)

1.354.724,3
- 3 Članak 4.

Ovo Izvješće podnosi se općinskom Vijeću na usvajanje.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:363-01/14-01/07
UR.BROJ:2177/04-02/01-14-1

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević,dipl.ing.

Jakšić, 10. ožujka 2014.

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj:33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09,150/11,144/12 i 19/13.- pročišćeni tekst), i članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni

glasnik Općine Jakšić broj: 77/2013.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 4. sjednici održanoj
dana 24. ožujka 2014. , donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Jakšić za 2013. godinu
l. Općinsko vijeće Općine Jakšić prihvaća Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Jakšić za 2013. godini.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:363-01/14-01/07
URBROJ:2177/04-01/14-2
Jakšić, 24. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N.br. .26/03.pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09.,153/09., 90/11. 144/12., 94/13 i 153/13 ), te
članka 52. stavka 3. alineja 23. Statuta općine Jakšić (Službeni glasnik broj: 77/13.), općinski
načelnik Općine Jakšić općinskom Vijeću podnosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 28. ZKG
u 2013.godini u Općini Jakšić

I.
Utvrđuje se da je u tijeku 2013. izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. u Općini Jakšić,
kako slijedi:
I – Za komunalnu djelatnost odvodnja atmosferskih voda
Radovi predviđeni u točki I. navedenog Programa izvršeni su u iznosu 8.821,25kn.
Ostala osigurana sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđenih u
ukupnom iznosu 6.178,75kn iz sredstava komunalne naknade, utrošit će se u narednoj godini.
II – Za komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta
Radovi predviđeni u točki II .Programa izvršeni su u iznosu 195.162,50 kn, koja su
utrošena iz sredstava komunalne naknade i šumskog doprinosa.
Ostala osigurana sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđeni u
ukupnom iznosu od 137,50 kn iz sredstava komunalne naknade, proračuna i šumskog
doprinosa, utrošit će se u narednoj godini.

III – Za komunalnu djelatnost održavanje groblja
Radovi predviđeni u točki III . Programa izvršeni su u iznosu od 63.599,58 kn, koja su
utrošena iz sredstava komunalne naknade.
Ostala osigurana sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki u ukupnom
iznosu od 20.400,42 kn iz sredstava komunalne naknade utrošit će se u narednoj godini.

IV- Za komunalnu djelatnost javna rasvjeta

Radovi predviđeni u točki IV. Programa izvršeni su u iznosu od 209.554,97 kn,
koja su utrošena iz sredstava komunalne naknade.
Ostala osigurana sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki u
ukupnom iznosu od 7.545,03 kn iz sredstava komunalne naknade utrošit će se u
narednoj godini.

II.
Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Jakšić na usvajanje.

KLASA:363-01/14-01/06
URBROJ:2177-04-02/01-14-1

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević,dipl.ing.

Jakšić, 10. ožujka 2014.

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj:33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09,150/11,144/12 i 19/13.- pročišćeni tekst), i članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni
glasnik Općine Jakšić broj: 77/2013.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 4. sjednici održanoj
dana 24. ožujka 2014. , donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

l. Općinsko vijeće Općine Jakšić prihvaća Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:363-01/14-01/06
URBROJ:2177/04-01/14-2
Jakšić, 24. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj:77/13), a
temeljem članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“ br.
94/13.), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 4. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014. donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA

gospodarenja otpadom Općine Jakšić za 2013. godinu
Izvješće o izvršenju Plan gospodarenja otpadom Općine Jakšić za 2013. godinu sadrži:
1. Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada
Sakupljanje komunalnog otpada na cijelom području Općine Jakšić povjereno je
trgovačkom društvu za komunalne djelatnosti «Tekija» d.o.o.,Požega temeljem Odluke o
komunalnim djelatnostima na području Općine Jakšić od 21. prosinca 2011. godine
( Službeni glasnik Općine Jakšić broj 69/11.).
Odlukom o sakupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom od
17. prosinca 2009. (Službeni glasnik Općine Jakšić broj 55/09.) uređeno je sakupljanje, odvoz
i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom te način obračuna troškova gospodarenja
komunalnim otpadom iz domaćinstava i gospodarskih subjekata na području Općine Jakšić, a
poslove sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada obavlja Tekija d.o.o. Požega.
Odlukom Isporučitelj usluge ima obvezu osigurati odvojeno sakupljanje korisnog i
zelenog otpada u roku od osamnaest (18) mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke.
Ukupna godišnja količina sakupljenog i odloženog komunalnog otpada na području
Općine Jakšić prema izvješću isporučitelja usluge iznosi:
-miješani komunalni otpad
502.780 kg
-biorazgradivi otpad
23.740 kg
-glomazni otpad
2.740 kg
- otpad iz Pjeskolova
43.676 kg
2. Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad
Na području općine Jakšić nema građevine za zbrinjavanje, odnosno odlaganje
komunalnog otpada. Odlagalište koje se koristi za zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog
na području općine Jakšić, locirano je na prostoru „Vinogradine“ (naselje Alilovci ) a njime
upravlja Komunalno poduzeće «Tekija» d.o.o. Požega te Općina nema nikakvih upravljačkih i
nadzornih prava nad odlagalištem.
Ugovorom između gradova i općina u sastavu Požeško-slavonske županije o
uspostavi Županijskog centra za gospodarenje otpadom određeno je da Tekija d.o.o.,Požega
bude operativni nositelj izrade projektne dokumentacije, izgradnje i upravljanja Županijskim
centrom za gospodarenje otpadom na lokaciji postojećeg odlagališta „Vinogradine“.
3. Aktivnosti na sanaciji neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša
U Općini Jakšić tijekom 2013. godine izvršena je sanacija neuređenih odlagališta i to
na lokacijama navedenim u Planu gospodarenja otpadom na području Općine Jakšić kako
slijedi:
- čišćenje, sanacija divlje deponije u Treštanovcima te odvoz na deponiju Vinogradine
– 17.562,50 kn - za radove na čišćenju i sanacijama divljih deponija izvršitelj je BBS –Trans,
Trenkovo. Sanacija je vršena na način da je izvršeno uklanjanje i zbrinjavanje građevinskog
i komunalnog otpada čišćenjem terena i odvoženjem istog na deponiju „Vinogradine“.
- naknada za odvoz, odlaganje i zbrinjavanje otpada na odlagalište “ Vinogradine“
(Grad Požega,Tekija d.o.o.) – 65.222,21 kn.

4. Izvori i visina sredstava za provedbu sanacije

Za sanaciju neuređenih odlagališta iz točke 3. ovog Izvješća utrošeno je ukupno
82.784,71 kuna proračunskih sredstava.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:363-01/14-01/08
URBROJ:2177/04-02/01-14-1
Jakšić, 24. ožujka 2014.
PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 7.stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe („Narodne novine“broj 24/11., 61/11. i 27/13.) , članka 35. stavka 1.točke 2.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 19/13- pročišćeni tekst) te
članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“ broj 77/13.), Općinsko
Vijeće Općine Jakšić na 4. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014. godine, donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
u općinskom Vijeću Općine Jakšić u 2014. godini
Članak l.
Ovom Odlukom uređuje se način financiranja političkih stranaka čiji su kandidati
izabrani za vijećnike u Općinskom vijeću Općine Jakšić i način financiranja nezavisnih
kandidata izabranih s nezavisnih lista za vijećnike u Općinskom vijeću.
Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
Općinskog vijeća Općine Jakšić osiguravaju se iz Proračuna Općine Jakšić u iznosu koji se
određuje u Proračunu Općine Jakšić za svaku godinu za koju se proračun donosi. Za 2014.
godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00kn.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Jakšić imaju političke
stranke koje imaju vijećnika u Općinskom vijeću i nezavisni vijećnici u Općinskom vijeću
izabrani s liste grupe birača nezavisnih lista.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću Općine Jakšić tako da pojedinoj političkoj
stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja
Općinskog Vijeća koje je konstituirano 14. lipnja 2013. godine, kako slijedi:
Politička stranka/
nez.lista

1

HDZ/HSP/HSS
HDSSB
SDP/HSU
HNS

Godišnji
Iznos po
stranci

Isplata
I.
tromj.

Isplata
II.
tromj,

Isplata
III.
Tromj.

0

5
5.320,00

6
1.330,00

7
1.330,00

8
1.330,00

9
1.330,00

2

0

1.520,00

380,00

380,00

380,00

380,00

3

0

2.280,00

570,00

570,00

570,00

570,00

1

1

836,00

209,00

209,00

209,00

209,00

ukupan
broj
vijećnika
2
7

žene

4

Isplata
IV.
Tromj.

Ukoliko pojedinom vijećniku nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo
u političkoj stranci, financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke ostaju političkoj stranci čiji je
vijećnik bio član u trenutku konstituiranja Općinskog Vijeća Općine Jakšić.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se
raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni
slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Ukoliko nezavisni vijećnik Općinskog vijeća Općine Jakšić izabran s liste grupe
birača, nakon konstituiranja Općinskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u
Općinskom Vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Jakšić
ostaju tom vijećniku, izabranom s liste grupe birača, te se na istog i na dalje primjenjuju sve
odredbe ove Odluke koje se odnose na nezavisne vijećnike izabrane s liste grupe birača.
Za svakog izabranog člana Općinskog Vijeća podzastupljenog spola, političkim
strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznos predviđenog po svakom članu
Općinskog Vijeća Općine Jakšić određenog u članku 3.stavku l. ove Odluke.
Članak 4.

Raspoređena sredstva doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno na poseban
račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima.
Vijećnici izabrani s liste grupe birača dužni su otvoriti poseban račun za redovito
financiranje svoje djelatnosti.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/14-01/07
URBROJ:2177/04-01/01-14-1
Jakšić, 24. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 15. Poslovnika općinskog Vijeća Općine Jakšić (Službeni glasnik
Općine Jakšić broj: 77/13), Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog
vijeća Općine Jakšić na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014. godine, donijela je

ZAKLJUČAK
l. Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost razmotrila je i usvaja:
-

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Općine Jakšić.
Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Jakšić.

2. Predlaže se Općinskom vijeću Općine Jakšić da prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Općine Jakšić i prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika
općinskog vijeća Općine Jakšić, donese u predloženom tekstu.

KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JAKŠIĆ

DOSTAVITI:
1. Općinsko Vijeće,
2. Pismohrana.

PREDSJEDNIK:
Nikola Obradović

KLASA:021-01/14-01/03
URBROJ:2177/04-01/01-14-2
Jakšić, 24. ožujka 2014.

Na temelju članka 8. i 35. stavka l. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN broj: 19/13- pročišćeni tekst, te članka 35. stavka l. alineje l. Statuta Općine
Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj:77/13), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 4.
sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni Statuta Općine Jakšić
Članak 1.
Ovom se Statutarnom Odlukom mijenja i dopunjuje Statut Općine Jakšić (Službeni
glasnik Općine Jakšić broj: 77/13.- u nastavku teksta: Statut).
Članak 2.
U članku 21. Statuta u stavku 1. brišu se riječi „ radi prethodnog pribavljanja mišljenja
stanovnika o promjeni područja Općine“.
Članak 3.
U članku 21. Statuta u stavku 2. brišu se riječi „ upisanih u popis birača“.
Članak 4.
U članku 40. Statuta u stavku l. alineja l.dodaju se riječi „ danom dostave pisane
ostavke“.
Članak 5.
Ova Statutarna Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/14-01/03
URBROJ:2177/04-14/01-2

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Jakšić, 24. ožujka 2014.

Na temelju članka 33. stavka l. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN broj: 19/13- pročišćeni tekst, te članka 35. stavka l. alineje 2. Statuta Općine
Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj:77/13), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 4.
sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014. godine, donosi

POSLOVNIK
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jakšić
Članak l.
Ovim se Poslovnikom mijenja i dopunjuje Poslovnik Općinskog Vijeća Općine Jakšić
(Službeni glasnik Općine Jakšić broj:77/13. – u nastavku teksta: Poslovnik).
Članak 2.
U članku 40. stavku 3. Poslovnika riječi: „istovremeno financiranje“ zamjenjuju se
riječima „ privremeno financiranje“.
Članak 3.
U članku 40. stavku 4. Poslovnika iza riječi „razrješuje općinskog načelnika“ dodaju
se riječi „ i njegovog zamjenika“.
Članak 4.
U članku 51. stavku 2. Poslovnika brišu se riječi: “ili na prijedlog općinskog
načelnika“.
Članak 5.
U članku 5l. stavku 4. Poslovnika broj „8“ zamjenjuje se brojem „15“.
Članak 6.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Jakšić.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/14-01/10
URBROJ:2177/04-14/01-1

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Jakšić, 24. ožujka 2014.

Na temelju članka 35. stavka l. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN broj: 19/13- pročišćeni tekst, te članka 35. stavka l. alineje 3. Statuta Općine
Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj:77/13), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 4.
sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014. godine, donosi

ODLUKU
o poništavanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014.godini
Članak l.
Ovom se Odlukom poništava Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014.
godini (Službeni glasnik Općine Jakšić broj:81/13), KLASA:363-03/13-01/37,
URBROJ:2177/04-01/13-1 od 19. prosinca 2013., budući je donošenje istog, temeljem članka
26. stavka 3. Zakona o vodama, u nadležnosti upravnog vijeća javnog isporučitelja vodnih
usluga.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njene objave u Službenom glasniku
Općine Jakšić.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/14-01/11
URBROJ:2177/04-14/01-2

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Jakšić, 24. ožujka 2014.

Na temelju članka 15. stavak 4. zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br.26/03pročišćeni tekst, 82/04, 11/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12.,
94/13 i 153/13), Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Jakšić (Službeni glasnik
Općine Jakšić broj 69/11) i članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik broj 77/13.),
Općinsko vijeće Općine Jakšić 24. ožujka 2014. godine, d o n o s i

ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova na
temelju ugovora najpovoljnijem ponuditelju
1. Općinsko Vijeće Općine Jakšić povjerava obavljanje komunalnih poslova redovnog
održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih putova u Općini Jakšić u 2014. godini Obrt
BBS-TRANS, Trenkovo, Mirogojska 26d.
2. Uvjeti obavljanja komunalnih poslova na temelju ugovora za komunalne djelatnosti
održavanje nerazvrstanih cesta, određeni pozivom za prikupljanje ponuda od 10.
ožujka 2014. godine, a utvrdit će se ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova
koji će sa ponuditeljem iz točke l. ovog članka sklopiti općinski načelnik na rok od l
(jedne) kalendarske godine.
3. Nadzor nad provođenjem ugovora o povjeravanju predmetnih komunalnih poslova
obavljat će Dinko Gurdon – komunalni redar – ispred Općine Jakšić.
Obrazloženje
Općina Jakšić provela je postupak prikupljanja ponuda za redovno održavanje
nerazvrstanih cesta i poljskih putova u Općini Jakšić u 2014. godini.
Po provedenom postupku pristigle su slijedeće ponude:
1. Rovokopačke usluge, Pleternica na iznos 285.312,50kn sa PDV-om,
2. Javni prijevoz Mile Golić, Požega na iznos 275.843,75 kn sa PDV-om,
3. Niskogradnja Jurčak, Požega na iznos 268.500,00 kn sa PDV-om i
4. BBS – Trans Trenkovo na iznos 248.250,00 kn sa PDV-om,

Općinsko Vijeće Općine Jakšić, razmotrilo je i izvršilo analizu svih pristiglih
ponuda, te je sukladno istom odlučeno kao u točki l. ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, u
roku od 30 dana od dana njene dostave, sukladno odredbi stavka 7. članka 15. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN br.26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 11/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13).
Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu RH ili putem pošte preporučeno, a
može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za pružanje pravne
pomoći.
Uz tužbu se podnose i dvije preslike pobijane odluke, te primjerak tužbe za tuženo
upravno tijelo.
Ukoliko se tužbom zahtijeva i naknada štete, potrebno je u tužbenom zahtjevu istaći
visinu štete koja se potražuje.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:021-01/14-01/12
URBROJ:2177/04-01/14-1
Jakšić, 24. ožujka 2014. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 48. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, broj 39/13), a u vezi
članka 35. stavka 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, broj 91/96., 68/98.,
137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09.), i članka 35. Statuta Općine

Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj: 77/13), općinsko Vijeće Općine Jakšić na
sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014., donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o visini jednogodišnje naknade za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Jakšić
u 2014.

I.
U naslovu Odluke naziv: Odluka o visini jednogodišnje naknade za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Jakšić u 2014. – u nastavku teksta Odluka
mijenja se u: „Odluka o visini jednogodišnje naknade za privremeno korištenje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Jakšić u 2014.“
II.
U točki III. stavak l. Odluke mijenja se i glasi:
„ Poljoprivredno zemljište iz članka l. ove Odluke dati će se na privremeno korištenje
osobama iz točke l. ove Odluke na njihov zahtjev, na vrijeme od l (slovima:jedne) godine,
odnosno jednog vegetacijskog razdoblja.“
U točki III. stavku 2. riječi „jednogodišnjem zakupu“ mijenjaju se u riječi
„ privremenom korištenju“.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:320-01/14-01/01
URBROJ:2177/04-01/1-14-1
Jakšić, 24. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj:
77/13), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 4. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014. godine,
donosi
ODLUKU
o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Jakšić odobrava okvirni kredit po žiro računu
Općine Jakšić otvorenom kod Podravske banke d.d.
Odobrava se zaključenje ugovora za okvirni kredit po platno prometnom računu,
odnosno žiro računu kod navedene banke.
Članak 2.
Odobrava se otvaranje okvirnog kredita po žiro računu Općine Jakšić, te zaključenje
ugovora iz članka 1. ove Odluke na iznos od 450.000,00 kuna (slovima:
četrstopedesettisućakunaništalipa).
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Jakšić za zaključenje ugovora iz članka 1. ove
Odluke, te poduzimanje svih drugih potrebnih radnji za otvaranje okvirnog kredita po žiro
računu Općine Jakšić otvorenom kod Podravske banke d.d., na iznos naveden člankom 2. ove
Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njene objave Službenom glasniku Općine
Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:021-01/14-01/ 04
URBROJ: 2177/04-03/14-1
Jakšić 24. ožujka 2014.
PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj:33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09,150/11,144/12 i 19/13.- pročišćeni tekst), i članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni
glasnik Općine Jakšić broj: 77/2013.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 4. sjednici održanoj
dana 24. ožujka 2014. , donosi

ZAKLJUČAK
o ne davanju suglasnosti općinskom načelniku
na davanje prethodne suglasnosti na promjene cijena vodnih usluga

l. Općinsko vijeće Općine Jakšić nije suglasno da općinski načelnik da prethodnu suglasnost
na promjene cijena vodnih usluga.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:363-01/14-01/07
URBROJ:2177/04-01/14-2
Jakšić, 24. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj:33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,

150/11, 144/12 i 19/13.- pročišćeni tekst), članka 391. stavka 3. alineja 2. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, broj:91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) i članka 35. Statuta Općine Jakšić
(Službeni glasnik Općine Jakšić broj: 77/2013.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 4. sjednici
održanoj dana 24. ožujka 2014. , donosi
ODLUKU
o određivanju cijene građevinskog zemljišta
za k.č. br. 621, k.o. Bertelovci u površini od 193m²
1. Općinsko vijeće Općine Jakšić određuje prodajnu cijenu građevinskog zemljišta
za k.č. br. 621 u k.o. Bertelovci u visini od 60,00 kn/m².
2. Općinsko vijeće Općine Jakšić, donijelo je Odluku o prodaji dijela k.č. broj 621
površine 193m² u k.o. Bertelovci, Kovačević Stjepanu iz Bertelovaca, KLASA:02101/13-01/28, URBROJ:2177/04-01/13-1 od 14. lipnja 2013.godine, po cijeni koju
odredi ovlašteni procjenitelj ili Porezna uprava.
Porezna uprava dostavila je očitovanje o tržišnoj vrijednosti nekretnina upisanih i
to k.č. br. 621, zemljište u površini od 193 m², k.o. Bertelovci u okvirnim tržišnim
cijenama koje se za građevinsko zemljište kreću od 60,00 do 200,00 kn/m², te je stoga
bilo potrebno odrediti prodajnu cijenu iz članka l. ove Odluke.
3. Ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje kupoprodajnog ugovora sa Stjepanom
Kovačević iz Bertelovaca.
4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/14-01/05
URBROJ:2177/04-14/01-1

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Jakšić, 24. ožujka 2014.

Na temelju članka 52. Statuta općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj
77/13.), općinski načelnik Općine Jakšić podnosi

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
KULTURI i ŠPORTU za 2013.
Ovim Programom izvršeno je određenim korisnicima i visinama sredstva za kulturu i
šport u Općini Jakšić za 2013. godinu:
1. JAVNE POTREBE U KULTURI:
1.1. Udruge građana:
- Udruga spec.policije Barun Trenk
3.000,00 kn
- Udruga umirovljenika Općine Jakšić
10.000,00 kn
- KUD Slavonija
15.000,00 kn
- javna ust.za upr.zašt.por.-Eminovački lug
0,00 kn
- Ramska zajednica Požega
5.000,00 kn
- Matica Slovačka „KUKUČIN-KUNTARIĆ“ 7.000,00 kn
1.2. Političke stranke:
- za rad političkih stranaka koje participiraju
u općinskom Vijeću, izbori
158.839,22 kn
- Vijeće srpske nac.manjine u Općini Jakšić
3.700,00 kn
1.3. Savjet mladih Općine
0,00 kn
2. JAVNE POTREBE U ŠPORTU:
2.1. NK «Jakšić» Jakšić
2.2. NK «Dinamo» Rajsavac
2.3. NK Eminovci, Eminovci
2.4. ŠRD «Slavonac» Jakšić
2.5. ŠRD «Zelena Laguna» Rajsavac
2.6. LD «Seljak» Jakšić
2.7. Odbojkaški klub Poljana Jakšić

40.000,00 kn
40.000,00 kn
40.000,00 kn
6.000,00 kn
6.000,00 kn
6.000,00 kn
2.000,00 kn

3. OSTALE JAVNE POTREBE – TEKUĆE DONACIJE
3.1. Vjerske zajednice
23.000,00 kn
3.2. DVD Jakšić
65.000,00 kn
3.3. VZ Požeštine
9.000,00 kn
3.4. Razna sponzorstva
11.000,00 kn
3.5. Lovozakupnina
0,00 kn
Tekuće donacije predviđene Programom javnih potreba u kulturi i športu za 2013. godinu, za pojedine
njegove namjene, korištene su do visine ukupno predviđenog iznosa sukladno osiguranim proračunskim
sredstvima.
Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Jakšić na usvajanje.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:612-01/14-01/02
URBROJ:2177/04-01/01-14-1
Jakšić, 10. ožujka 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević,dipl.ing.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj:33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09,150/11,144/12 i 19/13.- pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni

glasnik Općine Jakšić broj: 77/2013.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 4. sjednici održanoj
dana 24. ožujka 2014. , donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi i športu
u Općini Jakšić za 2013. godinu

l. Općinsko vijeće Općine Jakšić prihvaća Izvješće o realizaciji Programa javnih
potreba u kulturi i športu u Općini Jakšić za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:612-01/14-01/02
URBROJ:2177/04-01/01-14-2
Jakšić, 24. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (N.N., broj, 33/12.) i članka 35. Statuta
Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj: 77/13.), općinski načelnik Općine
Jakšić podnosi

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI
SOCIJALNOG PROGRAMA
OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2013.

Programom socijalne skrbi u 2013. godini realizirano je djelovanje unutar ovih
područja:
1.Skrb o socijalno ugroženim osobama
2.Crveni križ i služba traženja
3. Gorska služba spašavanja
4. Pomoć u slučaju nepogoda
5. Financiranje predškolskog odgoja – vrtići
6.Naknada za novorođenčad
7. Sufinanciranje prijevoza učenika
8. Sufin.progr.Pomoć u kući

1. SKRB O SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA:
Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. broj 33/12.) Općina ima
obvezu podmirenja troškova stanovanja iz ugovora o najmu stana, a odnose se na
najamninu, troškove koji se plaćaju u svezi sa stanovanjem, troškove ogrijeva i
održavanja stana.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja Općina Jakšić pružila je obiteljima i
osobama koje su to pravo ispunjavale propisano zakonom, a u ukupnom iznosu
pomoći 93.650,00kn
2. POTPORA HUMANITARNIM UDRUGAMA – CRVENI KRIŽ:
U 2013. godini, Općina Jakšić je pomogla djelovanje Gradske organizacije Crvenog križa
i Službe traženja, jer nema osnovnu organizaciju za područje Općine Jakšić.
Iznos proračunom predviđen i realiziran

21.000,00 kn

3. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
U 2013. godini, Općina Jakšić je pomogla djelovanje GSS jer to proizlazi iz zakonske
obveze.
Iznos realiziran proračunom za pomoć 4.000,00kn

4.POMOĆ U SLUČAJU NEPOGODA:

Pomoć ugroženim obiteljima temeljem njihovih zamolbi i u slučaju elementarne
nepogode u obliku jednokratne pomoći.
Ukupno realizirani iznos proračunom za pomoći 160.406,00 kn
5.FINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA – VRTIĆA:
U 2013. godini Općina Jakšić je sufinancirala predškolski odgoj odnosno smještaj djece
u vrtićima u gradu Požegi jer nema na svome području niti jednog vrtića.
Ukupan iznos proračunom realizirane pomoći 143.280,50 kn
6.NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD:
Naknada za novorođenčad u obliku jednokratne novčane pomoći u visini određenoj
odlukom općinskog načelnika Općine – 1.000,00 kn po svakom novorođenom djetetu u
2013.godini realizirana je u ukupnom iznosu 52.000,00 kn.

7. SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA:
U 2013.godini Općina Jakšić je sufinancirala prijevoz autobusne učeničke karte za
učenike srednjih škola koji putuju u Požegu jer je cijena autobusne karte previsoka.
Ukupan iznos proračunom realizirane pomoći 56.000,00 kn
8. SUFINANCIRANJE PROGRAMA –POMOĆ U KUĆI STARIJIM I
NEMOĆNIM OSOBAMA:
Kroz Program pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama Općina Jakšić, u suradnji
sa Županijom, pružila je pomoć starijim i nemoćnim obiteljima odnosno osobama
koje ispunjavanju uvjete propisane zakonom i Programom.
Ukupan iznos realiziran za sufinanciranje ovog Programa 10.000,00 kn
Sredstva predviđena ovim Programom, za pojedine njegove namjene, korištena su do
visine ukupnog predviđenog iznosa sukladno proračunu.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:550-01/14-01/08
URBROJ:2177/04-01/01-14-1
Jakšić, 10. ožujka 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević,dipl.ing.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj:33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,

36/09,150/11,144/12 i 19/13.- pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni
glasnik Općine Jakšić broj:77/2013.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 4. sjednici održanoj
dana 24. ožujka 2014. , donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
u Općini Jakšić za 2013. godinu

l. Općinsko vijeće Općine Jakšić prihvaća Izvješće o realizaciji Programa javnih
potreba u kulturi i športu u Općini Jakšić za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:550-01/14-01/08
URBROJ:2177/04-01/01-14-2
Jakšić, 24. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

