REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće

KLASA:021-01/15-01/04
URBROJ:2177/04-01/15-1
Jakšić,18. veljače 2015.
POZIV
za 11. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakšić
koja će se održati 24. veljače 2015. (utorak)
s početkom u 19,00 sati u općinskoj vijećnici
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 10. sjednice

DNEVNI RED:
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Jakšić.
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Jakšić
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika Općine
Jakšić
4. Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne
djelatnosti za 2015. godinu
5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika u općinskom Vijeću Općine Jakšić u 2015. godini.
6. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora za održavanje nerazvrstanih
cesta na području Općine Jakšić - najpovoljnijem ponuditelju.
7. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora za održavanje javne rasvjete
na području Općine Jakšić - najpovoljnijem ponuditelju.
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o grobljima.
9. Rasprava o prijedlogu visine jednogodišnje naknade za privremeno korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Općine.
10. Prijedlog Odluke o izradi usklađenja PPUO Jakšić sa Zakonom o prostornom uređenju.
1.
2.
3.

Molim da se pozivu obvezno odazovete, a eventualni izostanak opravdate na
tel.034/257-123 ili 315-514 (Općina Jakšić).

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

REPUBLIKA HRVATSKA
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Jakšić, 24.veljače 2015.
Zapisnik
sa 11. sjednice Općinskog Vijeća Općine Jakšić
održane 24. veljače 2015. (utorak)
s početkom u 19,02 sati u općinskoj vijećnici
NAZOČNI: Boško Obradović – predsjednik Vijeća
Drago Čevapović – potpredsjednik Vijeća,
Ivica Kovačević – općinski načelnik,
Mile Barišić – zamjenik općinskog načelnika
Nikola Obradović, Ante Lovrić, Dario Pažin, Mario Glavaš, Danijel Murar,
Tomislav Hećimović, Ankica Pečur, Robert Vrba, Milan Majetić, Dalibor
Žiberna – općinski vijećnici
Marica Marić - djelatnica Općine
ODSUTNI: Zlatko Kovačević
ZAPISNIK VODILA: Jagoda Kovačić
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 10. sjednice

Predsjednik Vijeća, gospodin Boško Obradović, pozdravlja sve nazočne, te otvara 11.
sjednicu Općinskog Vijeća utvrdivši kvorum, odnosno da je na istoj nazočno 12 od ukupno 13
općinskih vijećnika.
U vremenu predviđenim za vijećnička pitanja, sa pitanjem za općinskog načelnika
obratio se vijećnik Mario Glavaš:
- U kojoj je fazi izrada projektne dokumentacije za nogostup naselja Eminovci i
Rajsavac?
- Općinski načelnik odgovorio je da se pripremaju podloge za projektni zadatak i
procjena koja je strana povoljnija za izradu da se ne ulazi u privatne parcele.
- Vijećnik Nikola Obradović obratio se pitanjem za općinskog načelnika:
- Što je sa ugibalištima za autobus?
- Općinski načelnik iznosi da čekamo potvrdu Hrvatskih cesta, mi smo izradili
izvedbeni projekt i u ovoj godini bi to trebalo biti odrađeno.
Vijećnik Dalibor Žiberna obratio se s tri pitanja općinskom načelniku:
1. Po pitanju dječjih obroka u školama, može li Općina subvencionirati djecu
slabijeg materijalnog statusa u svezi dječjih obroka u školi. Evo ovdje je i
ravnatelj, te on zna najbolje koja su to djeca. Da li Općina može sudjelovati?

-

-

-

Predsjednik vijeća Boško Obradović – u svojstvu ravnatelja naše Osnovne škole
iznosi da razrednici uvijek kažu koja su im djeca slabijeg imovnog statusa i to
škola pokriva. To je nekih 7 – 8 učenika mjesečno. Možda ih postoji još, ali mi
nemamo saznanja. Kad god smo imali neko dijete da je razrednik zaključio izašlo
se u susret toj djeci. Ako smatrate da bi se trebalo ići u nekakav širi poziv, otvorite
raspravu o tome.
Općinski načelnik iznosi da ako ima takve djece, a ima, neka se roditelji jave
ravnatelju ili u Općinu pa će im se pomoći. Da li bi to bilo kao program dugoročno
u proračunu planirati – to bi trebalo razmotriti.
Vijećnik Dario Pažin iznosi da je na Vijeću roditelja bilo rasprave o tome i
zaključeno je da se svi koji imaju potrebe obrate ravnatelju.

2. Primatelji socijalnih naknada u Općini – obvezni su sukladno zakonu odraditi
nekoliko radnih sati. Da li je Općina to koristila?
- općinski načelnik iznosi da oni koji su radno sposobni, a dobiju jednokratnu
novčanu pomoć od strane Općine, odrade i više nego treba, a po pitanju saznanja korisnika
Socijalne skrbi od strane CZSK nikada, iako smo tražili, nismo dobili popis korisnika. Za
svaku kalendarsku godinu, Općina spisak onih kojima je dodijeljena jednokratnu novčanu
pomoć od strane Općine, uredno dostavlja Centru.
3. Koševi za smeće? Da li je moguće da se kod škole, crkve i ovdje kod općine
postave koševi za smeće?
- općinski načelnik odgovorio je da će se razmotriti ta ideja i vidjeti rješenje
-

-

Predsjednik vijeća, Boško Obradović obratio se općinskom načelniku pitanjem:
Igralište iza Škole, bilo je priča da je to društveno vlasništvo i da ne možemo ništa
raditi dok se to ne prepiše na općinu Jakšić?
Općinski načelnik odgovorio je da uz to zemljište postoji još i društveni dom u
Cerovcu. To su dva predmeta koja su izmakla u svezi prijenosa zemljišta. Tu se
radi o prebacivanju loptica, nijedna institucija nije pismeno odgovorila na traženje
da to pripadne općini Jakšić, a obje te nekretnine bi trebale pripasti Općini, no do
danas nisu vraćene. Dok je to u državnom vlasništvu ne smije se graditi dječje
igralište jer ima više primjera gdje su načelnici radili dječja igrališta na zemljištu u
vlasništvu RH, pa su protiv njih podignute prijave. Ja smatram da ono što je u
vlasništvu RH – tj. državno vlasništvo – to je državno vlasništvo i jednostavno nije
dozvoljeno jedinicama lokalne samouprave da bilo što se radi bez suglasnosti
države. Mi DUUDI-u ne možemo izvršiti nikakav pritisak da oni to daju nama u
vlasništvo.

Budući da vijećničkih pitanja više nije bilo, predsjednik daje na raspravu zapisnik sa
10. sjednice Općinskog Vijeća. Primjedbi na zapisnik nije bilo, te ga predsjednik daje na
glasovanje, nakon čega je utvrdio da je isti 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. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Jakšić.
2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Jakšić
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog
načelnika Općine Jakšić

4. Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne
djelatnosti za 2015. godinu
5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika u općinskom Vijeću Općine Jakšić u 2015. godini.
6. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora za održavanje nerazvrstanih
cesta na području Općine Jakšić - najpovoljnijem ponuditelju.
7. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora za održavanje javne rasvjete
na području Općine Jakšić - najpovoljnijem ponuditelju.
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o grobljima.
9. Rasprava o prijedlogu visine jednogodišnje naknade za privremeno korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Općine.
10. Prijedlog Odluke o izradi usklađenja PPUO Jakšić sa Zakonom o prostornom uređenju.

Ad. 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Općine Jakšić:

-

Predsjednik Vijeća riječ daje pročelnici JUO, Jagodi Kovačić, koji iznosi:
Sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, općine i gradovi mogu uvesti slijedeće poreze: prirez
porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku ili
naziv, porez na korištenje javnih površina, porez na neiskorištene poduzetničke
nekretnine i porez na neobrađeno poljoprivredno zemljište. Našom Odlukom o
općinskim porezima propisano je da su porezi Općine navedenih prvih pet. Odluka
je donesena 17. prosinca 2001. godine i objavljena je u narodnim novinama broj
115/01. Sukladno odredbi članka 3., navedene važeće Odluke o porezima Općine
Jakšić propisano je da prirez porezu na dohodak se plaća po stopi od 5%.
Posljedica gospodarske krize, zahvatila je sve, pa se ista odrazila i na prikupljanje
prihoda našeg proračuna koji u cjelini bilježe veliki pad, a u najvećoj mjeri se
odražavaju na ostvarenje prihoda od poreza na dohodak kao našeg najznačajnijeg
prihoda. Treba naglasiti da se naša Odluka o porezima nije mijenjala od 2001.g., a
u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave imali smo u pola manju osnovicu
stope prireza, uzmete li primjerice Općinu Kaptol koja je odmah kod uvođenja
prireza propisala stopu od 10%. Povećanje stope prireza u okviru predviđenom
zakonom predlaže se kako bi se barem djelomice kompenzirao pad općih prihoda,
a što najbolje potkrepljuje iznos ostvarenog godišnjeg prihoda na porez na
dohodak u prošloj godini u iznosu od samo 1.759.536,22kn – što ćete bolje vidjeti
kod usvajanja završnog obračuna proračuna.

Predsjednik se zahvaljuje Jagodi Kovačić na izloženom, te otvara raspravu. Pitanja
nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno
nazočnih 12 vijećnika, sa 7 glasova „ZA“, 0 (nula) glasova „PROTIV“ i 5 (pet)
„SUZDRŽANIH“ glasova, donijelo
Odluku
o izmjeni odluke o porezima Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
Općine Jakšić:
Predsjednik Vijeća riječ daje pročelnici JUO, Jagodi Kovačić, koji iznosi:
- do 2005. godine naša Općina nije naplaćivala komunalni doprinos. Prva odluka o
naplati komunalnog doprinosa donesena je 20. prosinca 2005. godine, a
odredbama iste propisano je da se, ovisno o pogodnostima i stupnju opremljenosti
objektima i uređajima komunalne infrastrukture, utvrđuju tri zone: u I zoni visina s
komunalnog doprinosa iznosi 10,00kn/m3 i u istoj je samo bilo naselje Jakšić.
Druga zona obuhvaćala je naselje Eminovci sa 8,00kn/m3 a sva ostala naselja, s
obzirom na naprijed navedeno – izgrađenu odnosno ne izgrađenu infrastrukturu
nalazila su se u zoni III. u visini 6,00 kn/m3.
- Prve izmjene ove odluke rađene su u prosincu 2012.godine u dijelu odredbi o
oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa u postupku legalizacije objekata ,
- Budući da je u naseljima Općine, koja se sada po ovom prijedlogu nalaze u I.zoni,
izgrađena kompletna infrastruktura , više nema razloga da ista budu u nižoj zoni
naplate, pa tako sada imamo dvije zone, a u II.zoni koja iznosi 6,00 kn, ostaju
samo naselja Tekić, Granje, Cerovac i Svetinja.
Predsjednik se zahvaljuje Jagodi Kovačić na izloženom, te otvara raspravu.
Pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od
ukupno nazočnih 12 vijećnika, sa 9 glasova „ZA“, 0 (nula) glasova „PROTIV“ i 3 (tri)
„SUZDRŽANA“ glasova, donijelo
Odluku
o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)
.

Ad. 3.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog načelnika Općine Jakšić:

Predsjednik Vijeća riječ daje općinskom načelniku koji iznosi:
S obzirom na promjene u poreznom sustavu koje utječu na veliko na lokalne prihode, a
naročito naše Općine, prihodi poslovanja su nam sve manji. Prošle godine ako se sjećate
smanjili smo plaću svim zaposlenicima za 6%, i tada sam rekao da to najvjerojatnije nije kraj.
Tad sam, na žalost, bio u pravu jer evo idemo dalje sa smanjenjem koje će sad na kraju
rezultirati i više od 20% ukupnog smanjenja plaća u odnosu na iste prilikom donošenja
osnovica i koeficijenata kada smo participirali 13% za plaće u ukupnim prihodima poslovanja,
obzirom na ostvarenje prihoda poslovanja u protekloj godini, a sada su isti toliko opali da nam
ne predstoji drugo nego ići sa smanjivanjem. Najžalosnije u svemu je to što je stvarno posla
sve više i više, morate priznati da se svi zacrtani ciljevi i projekti odrađuju. Da bi smo sve
uspjeli odraditi, radi se i vikendima i izvan radnog vremena, no to očito nije bilo bitno
zakonodavcu kada je donosio zakon o plaćama za općine i županije.
Predsjednik se zahvaljuje općinskom načelniku na izloženom, te otvara raspravu.
Pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od
ukupno nazočnih 12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno, 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.4. Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava
komunalne naknade za komunalne djelatnosti za 2015. godinu:
Predsjednik Vijeća riječ daje općinskom načelniku koji iznosi:
- Donošenje ovakve odluke propisano je Zakonom o komunalnom gospodarstvu, a
istom se raspodjeljuju prikupljena sredstva od komunalne naknade za komunalne
djelatnosti kako stoji u prijedlogu odluke.
Predsjednik se zahvaljuje općinskom načelniku na izloženom, te otvara raspravu.
Pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od
ukupno nazočnih 12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno, donijelo
Odluku
o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade
za komunalne djelatnosti za 2015.godinu
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u općinskom Vijeću Općine Jakšić u
2015. godini:
Predsjednik Vijeća riječ daje općinskom načelniku koji iznosi:
Donošenje ovakve odluke propisano je Zakonom, a sredstva koja smo planirali za
rad političkih stranaka koje participiraju u našem vijeću, se raspodjeljuju na način
propisan ovom odlukom. Načelnik ovdje naglašava da mi uredno raspoređena
sredstva kvartalno doznačavamo političkim strankama, iako to nisu neki veliki
iznosi, za razliku od nekih općina koje ne doznačavaju ništa.
Predsjednik se zahvaljuje općinskom načelniku na izloženom, te otvara raspravu.
Pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od
ukupno nazočnih 12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno, donijelo
-

Odluku
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
u općinskom Vijeću Općine Jakšić u 2015.godini
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 6. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na temelju
ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Jakšić najpovoljnijem ponuditelju:
Predsjednik Vijeća riječ daje pročelnici JUO, Jagodi Kovačić, koji iznosi:
- Na Poziv za dostavu ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta u Općini Jakšić,
koji je upućen 26. Siječnja 2015.godine na četiri poslovna subjekta, do roka
zaprimanja ponuda pristigle su tri ponude. Povjerenstvo imenovano od strane
općinskog načelnika provelo je u potpunosti postupak zaprimanja ponuda, te na
svojim sjednicama izvršilo postupak javnog otvaranja ponuda, izvršilo pregled i
analizu pristiglih ponuda, te sukladno istom, općinskom načelniku uputilo
zaključak temeljem kojega on izrađuje prijedlog odluke, vama, općinskom Vijeću
radi donošenja iste. U radnim materijalima, uz navedeni prijedlog odluke, dobili
ste i kompletnu dokumentaciju od samog početka postupka, preslik svih

-

-

dokumenata od upisnika o zaprimanju ponuda pa nadalje i preslik svih pristiglih
ponuda u cijelosti.
Najpovoljniji ponuditelj, sukladno kriterijima najbolje reference i najniže cijene,
nakon provedenog postupka, je Obrt BBS – Trans Trenkovo, Mirogojska 26d, na
iznos 248.837,50 kn sa PDV-om.
Ovdje je još bitno naglasiti da bi se ugovor o povjeravanju komunalnih poslova, s
odabranim ponuditeljem, sklopio na rok od četiri godine a opseg i cijena
komunalnih poslova određuju se na osnovu Programa održavanja komunalne
infrastrukture za tekuću godinu u kojoj se zaključuje ugovor, a do istoka roka na
koji se ugovor zaključuje bit će utvrđeni naprijed navedenim godišnjim
programima i troškovnicima za predmetne poslove, za svaku narednu godinu.

Predsjednik se zahvaljuje Jagodi Kovačić na izloženom, te otvara raspravu.
Pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od
ukupno nazočnih 12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno, donijelo
Odluku
o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora
najpovoljnijem ponuditelju
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 7. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na temelju
ugovora za održavanje javne rasvjete na području Općine Jakšić najpovoljnijem ponuditelju:
Predsjednik Vijeća riječ daje pročelnici JUO, Jagodi Kovačić, koji iznosi:
- Postupak i procedura od samog slanja poziva za dostavu ponuda, pa do izrade
prijedloga ove odluke, u potpunosti je isto kao i što je odrađeno za nerazvrstane
ceste.
- Na Poziv za dostavu ponuda na četiri poslovan subjekta, do roka zaprimanja
ponuda pristigle su četiri ponude, od kojih je Povjerenstvo utvrdilo da su dvije
nepotpune i neprihvatljive, a od ostale dvije prikladne i prihvatljive ponude
utvrđeno je da je najpovoljniji ponuditelj, sukladno kriterijima najbolje reference i
najniže cijene, nakon provedenog postupka, Obrt „Elektro-Team“, vl.Tomislav
Čabraja, Vidovci, s. Ferića 5, Požega, na iznos 39.983,75kn sa PDV-om.
- Procedura sklapanja ovog ugovora ista je kao i kod održavanja nerazvrstanih cesta.
Predsjednik se zahvaljuje Jagodi Kovačić na izloženom, te otvara raspravu.
Pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od
ukupno nazočnih 12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno, donijelo
Odluku
o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora
najpovoljnijem ponuditelju
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o grobljima:
Predsjednik Vijeća riječ daje pročelnici JUO, Jagodi Kovačić, koji iznosi da je
predloženu odluku potrebno donijeti radi usklađivanja sa zakonskim odredbama.
Predsjednik se zahvaljuje Jagodi Kovačić na izloženom, te otvara raspravu. Pitanja
nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno
nazočnih 12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno, donijelo
Odluku
o izmjeni Odluke o grobljima
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 9. Rasprava o prijedlogu visine jednogodišnje naknade za privremeno
korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine:
Predsjednik Vijeća riječ daje općinskom načelniku koji iznosi da je s ovim
prijedlogom visine jednogodišnje naknade koja je ista kao i prošle godine, iako je u
njegovoj nadležnosti donošenje ove odluke, htio prije da upozna općinsko Vijeće.
Predsjednik se zahvaljuje općinskom načelniku na izloženom, te otvara raspravu.
Pitanja, drugih prijedloga niti komentara, na načelnikov prijedlog, nije bilo.
Ad. 10. Prijedlog Odluke o izradi usklađenja PPUO Jakšić sa Zakonom o
prostornom uređenju:
Predsjednik Vijeća riječ daje općinskom načelniku koji iznosi:
Da je razlog donošenja ove odluke novi Zakon o prostornom uređenju s kojim moramo
uskladiti Prostorni plan, a posebice odredbama članka 201. Stavka 1. Zakona kojim je
propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti Prostorni plan na način da
odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane
za urbanu preobrazbu.
Predsjednik se zahvaljuje općinskom načelniku na izloženom, te otvara raspravu.
Pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od
ukupno nazočnih 12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno, donijelo
Odluku
o izradi usklađenja PPUO Jakšić sa Zakonom o prostornom uređenju
(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 suradnji, te zaključuje sjednicu.
Dovršeno u 20,17 sati.

ZAPISNIK VODILA:

PREDSJEDNIK:

Jagoda Kovačić, struč.spec.oec.

Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 – u
daljnjem tekstu: Zakon) i članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, br.
77/13 i 83/14), Općinsko vijeće Općine Jakšić na svojoj 11. sjednici održanoj 24. veljače 2015.
godine, donijelo je

ODLUKU
O IZRADI USKLAĐENJA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE
JAKŠIĆ SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine
Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 48/08 i 79/13) u daljnjem tekstu:
Odluka.
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PROSTORNOG PLANA
Članak 2.
Izrada i donošenje usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Jakšić (u
daljnjem tekstu: Prostorni plan) temelji se na odredbama članka 201., a sukladno
člancima od 86. do 113. Zakona o prostornom uređenju.
III. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA
Članak 3.
Donošenjem novog Zakona o prostornom uređenju pokazala se potreba za
usklađenjem Prostornog plana, a posebice odredbama članka 201. stav.1. Zakona,
kojima su jedinice lokalne samouprave dužne dopuniti Prostorni plan na način da
odrede neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja
planirane za urbanu preobrazbu.
IV. OBUHVAT PROSTORNOG PLANA
Članak 4.
Obuhvat usklađenja Plana su postojeća građevinska područja određena važećim
Prostornim planom.
V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PROSTORNOG PLANA
Članak 5.
Važeći prostorni plan izrađen je i donesen temeljem do sad važećih zakona
koji definiraju područje prostornog uređenja, a u kontekstu građevinskog zemljišta
kao postojeće/izgrađeno i planirano/neizgrađeno. Donošenjem novog Zakona za sva
građevinska područja koja su određena kao planirana/neizgrađena, a za koje nije
donesen urbanistički plan uređenja ili druga vrsta provedbenog dokumenta
prostornog uređenja koji su bili propisani dosadašnjim zakonima onemogućen je
postupak izdavanja lokacijske i građevinske dozvole izuzev zamjenskih građevina, a
sve definirano člankom 201. Stavak 1., 2. i 3. Zakona. Kako ova dopuna Prostornog
plana predstavlja usklađenje sa Zakonom, ne provodi se javna rasprava.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PROSTORNOG PLANA
Članak 6.
Ciljevi i programska polazišta Plana proizašla iz članka 3. i 5. Odluke, su
omogućavanje ishođenja dozvola i akata gradnje na građevinskom zemljištu
određenom kao neizgrađeno, ali koje je u naravi uređeno građevinsko zemljište.
VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH
DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH
PLANOVA
Članak 7.
Za izradu Prostornog plana koristit će se postojeći važeći Prostorni plan.

VIII.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PROSTORNOG PLANA

Članak 8.
Usklađenje Prostornog plana izradit će Zavod za prostorno uređenje Požeškoslavonske županije.
IX. POPIS JAVNO PRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA
KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA
KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Članak 9.
Kako se isključivo radi o usklađenju Prostornog plana sa Zakonom, nema
potrebe za sudjelovanje javnopravnih tijela.
X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH
POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA
Članak 10.
Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja usklađenja Prostornog
plana po fazama, kako slijedi:
- Izrada Nacrta prijedloga Plana: 30 dana od dostave ove Odluke
- Izrada Konačnog prijedloga Plana: 15 dana od Zaključka Općinskog
načelnika o utvrđivanju Konačnog prijedloga na temelju Nacrta.
Temeljem Zakona, članka 94. stavak 3. za usklađenje Prostornog plana s
navedenim Zakonom ne provodi se postupak javne rasprave.
Temeljem Zakona, članak 107. stavka 4. za usklađenje Prostornog plana s
navedenim Zakonom ne ishodi se mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Požeškoslavonske županije jer je isti izrađivač Plana.

XI. IZVORI FINANCIRANJA PLANA
Članak 11.
Izrada Prostornog plana financira se iz sredstava Proračuna Općine Jakšić.

XII. ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA ZNAČAJNIM ZA IZRADU NACRTA
PROSTORNOG PLANA
Članak 12.
Unutar obuhvata Prostornog plana za vrijeme trajanja usklađenja nema
zabrane izdavanja akata kojim se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje.
XIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.
Provođenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom Odjelu Općine
Jakšić nositelju izrade Plana.
Nositelj izrade Plana ovu Odluku dostavlja Hrvatskom zavodu za prostorni
razvoj, Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja – Informacijskom sustavu,
Zavodu za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije kao i Upravnom odjelu za
gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije nadležnom za izdavanje
dozvola i akata za gradnju.
Nositelj izrade dostavlja ovu Odluku i susjednim jedinicama lokalne
samouprave i to: Gradu Požegi, Gradu Pleternica, Gradu Kutjevo i Općini Kaptol.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njene objave u „Službenom
glasniku Općine Jakšić“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
Predsjednik Općinskog vijeća:
Boško Obradović, prof.
KLASA: 021-01/15-01/05
URBORJ:2177/04-01/15-1
Jakšić, 24. veljače 2015.
DOSTAVITI:
1. Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, Vinogradska 25, 10000 Zagreb,
2. Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja – Informacijskom sustavu,
Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,
3. Zavodu za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, Županijska 7,
34000 Požega,
4. Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske
županije, Županijska 7, 34000 Požega,
5. Gradu Požegi, Trg Sv.Trojstva 1, 34000 Požega,
6. Gradu Pleternici, I. Šveara 2, 34310 Pleternica,
7. Gradu Kutjevu, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo,
8. Općini Kaptol, Školska 3, 34334 Kaptol,
9. Dosje sjednica Općinskog vijeća,
10. Objava u „Službenom glasniku Općine Jakšić“,
11. Pismohran

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
11. sjednici održanoj 24. veljače 2015. 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. i
88/14 od 27.listopada 2014.- u nastavku teksta: Odluka).
Članak 2.
Članak 3. Odluke mijenja se i glasi:
„Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika određuje se u iznosu od 2.444,00
kuna.“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njene objave u „ Službenom glasniku
Općine Jakšić“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/15-01/06
URBROJ:2177/04-01/15-1
Jakšić, 24. veljače 2015.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (NN broj 19/98 i 50/12) i članka 35. Statuta
Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13 i 83/14), Općinsko Vijeće
Općine Jakšić na 11. sjednici održanoj 24. veljače 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o grobljima
Članak l.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o grobljima („Službeni glasnik Općine Jakšić“,
broj 39/06.- u nastavku teksta: Odluka).
Članak 2.
U svim člancima Odluke pojam „Upravni odjel“ mijenja se u odgovarajućem padežu
i glasi „Jedinstveni upravni odjel“ u odgovarajućem padežu.
Članak 3.
U članku 6. Odluke stavak 2. mijenja se i glasi:
„ Protiv rješenja iz stavka l. ovog članka zainteresirana osoba može izjaviti Odsjeku za
komunalno gospodarstvo i gospodarenje prostorom“.
Članak 4.
U članku 11. Odluke riječ „ Poglavarstvo“ zamjenjuje se riječima „Općinski načelnik“
Članak 5.
U članku 37. Odluke u stavku 2. riječ „ Poglavarstvo“ zamjenjuje se riječima
„Općinski načelnik“.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Jakšić“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/15-01/07
URBROJ:2177/04-01/15-1
Jakšić, 24. veljače 2015.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 48. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, broj 39/13.), a u svezi 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 i 38/09) i članka 35. Statuta općine Jakšić (Službeni glasnik
Općine Jakšić broj 77/13 i 83/14), općinski načelnik općine Jakšić, na prihvaćen prijedlog od strane
Općinskog Vijeća, dana 24. veljače 2015. donosi
ODLUKU
o visini jednogodišnje naknade za privremeno korištenje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Jakšić
u 2015.godini
I
Predmet ove Odluke je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Jakšić, a koje koriste
obiteljska poljoprivredna gospodarstva, koja za isto nemaju valjani ugovor, a u mirnom su posjedu
istog i to kako slijedi:
U k.o. Jakšić:
- k.č.br. 1876/1-površine 8,1960 ha
- k.č.br. 1876/2-površine 5,8837 ha
- k.č.br. 1530 -površine 0,6000 ha
- k.č.br. 1531 -površine 0,2500 ha
U k.o. Bertelovci:
- k.č.br. 621-površine 1,0800 ha
- k.č.br. 106-površine 0,7500 ha
II
Visina jednogodišnje naknade utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 kuna
(slovima:tisućukuna) po hektaru, a rok za uplatu iste je 01. lipnja 2015.
III
Poljoprivredno zemljište iz članka 1. ove Odluke dati će se na privremeno korištenje osobama
iz točke l. ove Odluke na njihov zahtjev, na vrijeme od 1 (slovima:jedne) godine, odnosno jednog
vegetacijskog razdoblja.
Obvezuje se općinski načelnik, da temeljem ove Odluke s korisnicima zemljišta iz članka 1.
sklopi ugovor o privremenom korištenju.
Za poljoprivredno zemljište iz članka 1. korisnicima će se izdati potvrda Općine Jakšić, uz
uvjet da u cijelosti plate naknadu za korištenje iz članka 2. , uz preslik pripadajućih dokumenata na
temelju kojih je izvršeno plaćanje.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine
Jakšić».
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:320-01/15-01/02
URBROJ:2177/04-01/1-15-1
Jakšić, 24. veljače 2015.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević, dipl.ing.

Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11,84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14, ), te članka 35. Statuta Općine Jakšić
(„Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13 i 83/14), a na prijedlog općinskog načelnika
Općine Jakšić, Općinsko vijeće Općine Jakšić na sjednici održanoj 24. veljače 2015. godine,
donosi

ODLUKU
o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade
za komunalne djelatnosti za 2015. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila i način rasporeda sredstava komunalne naknade u
2015. godini za Općinu Jakšić za komunalne djelatnosti:
-

Odvodnja atmosferskih voda
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
Održavanje javnih površina
Održavanje nerazvrstanih cesta
Javna rasvjeta
Održavanje groblja

Članak 2.
Sredstva prihodovana u 2015. godini u Općini Jakšić od komunalne naknade,
raspoređuju se za komunalne djelatnosti:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Odvodnja atmosferskih voda…………………………….25.000,00kn
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina………………………………….70.000,00 kn
Održavanje javnih površina………………………………30.000,00 kn
Održavanje nerazvrstanih cesta…………………………..60.000,00 kn
Javna rasvjeta……………………………………………275.000,00 kn
Održavanje groblja ……………………………………….40.000,00 kn

Članak 3.
Ova Odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“, a stupa na snagu
osmog dana od objave.
KLASA:363-01/15-01/03
UR.BROJ:2177/04-01/15-2

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Boško Obradović, prof.

Jakšić,24. veljače 2015.

Na temelju odredbe članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), te članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik
Općine Jakšić“ broj 77/13 i 83/14), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 11. sjednici održanoj
dana 24. veljače 2015.godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Jakšić
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“
broj 37/05 i 74/12) članak 5. mijenja se i glasi:
„ Ovisno o pogodnostima položaja na području Općine i stupnju opremljenosti objektima i
uređajima komunalne infrastrukture, utvrđuju se slijedeće zone i jedinične vrijednosti
komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u
kunama po m³ građevine:
Zona

Opis zone

I.ZONA

Naselja:
Jakšić,
Eminovci,
Treštanovci,
Bertelovci,
Radnovac i
Rajsavac
II.ZONA Tekić,Granje ,
Cerovac i Svetinja

Iznos u
kn/m³
10,00

Javne
površine
2,50

Nerazvrstane Javna
ceste
rasvjeta
2,50
3,00

groblja

6,00

1,50

2,00

1,50

1,00

2,00

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Jakšić“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:363-02/15-01/04
URBROJ:2177/04-01/15-1
Jakšić,24. veljače 2015.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 30. i 30.a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave („Narodne novine“ broj:17/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,
117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14) i članka 35. Statuta Općine
Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13 i 83/14), Općinsko vijeće Općine Jakšić
na 11. Sjednici održanoj 24. veljače 2015. godine donijelo je

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O POREZIMA OPĆINE JAKŠIĆ
Članak 1.
Članak 3. Odluke o porezima Općine Jakšić („Narodne novine“ br. 115/01 i
„Službeni glasnik Općine Jakšić“ broj 16/01 ) mijenja se i glasi:
„Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.“
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke o porezima Općine Jakšić ne mijenjaju se.
Članak 3.
Ova Odluka o izmjeni odluke o porezima Općine Jakšić stupa na snagu osmi dan od
dana objave u „Narodnim novinama“.
Ova Odluka objavit će se i u „Službenom glasniku Općine Jakšić“.

KLASA:410-01/15-01/05
URBROJA:2177/04-01-15-1
Jakšić, 24. veljače 2015.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
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 77/13i 83/14),
Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 11. sjednici održanoj dana 24. veljače 2015. godine,
donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
u općinskom Vijeću Općine Jakšić u 2015. 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 2015.
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/HS
S
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:021-01/15-01/08
URBROJ:2177/04-01/01-15-1
Jakšić, 24.veljače 2015.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 15. stavak 4. zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12., 94/13,
153/13 i 147/14),članka 17. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Općine
Jakšić“, broj 88/14) i članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“
broj 77/13 i 83/14), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 11. sjednici održanoj dana 24.veljače
2015. 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 održavanja
nerazvrstanih cesta u Općini Jakšić najpovoljnijem ponuditelju
Obrt BBS TRANS, vl. Vjekoslav Bajić, Trenkovo, Mirogojska 26d
2. Odabrani ponuditelj iz točke l. ove odluke u potpunosti ispunjava kriterije
Prikupljanja ponuda , te je u tom smislu dostavio najpovoljniji ponudu sukladno
članku 18. Odluke o komunalnim djelatnostima(„Službeni glasnik Općine Jakšić“,
broj 88/14).
3. Postupak nabave proveden je putem Prikupljanja ponuda pozivom za dostavu ponude,
sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12.,
94/13, 153/13 i 147/14) ) i članku 14. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni
glasnik Općine Jakšić“, broj 88/14).
4. Uvjeti obavljanja komunalnih poslova na temelju ugovora za komunalne djelatnosti
održavanje nerazvrstanih cesta, određeni su Pozivom za dostavu ponuda od 26.
siječnja 2015. 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 4
(četiri) kalendarske godine.
5. Nadzor nad provođenjem ugovora o povjeravanju predmetnih komunalnih poslova
obavljat će Dinko Gurdon –referent za komunalne poslove/ komunalni redar – ispred
Općine Jakšić.
Obrazloženje
Općina Jakšić, slanjem Poziva za dostavu ponude za održavanje nerazvrstanih
cesta u Općini Jakšić od 26. siječnja 2015. godine, provela je postupak prikupljanja
ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta.
Po provedenom postupku pristigle su slijedeće ponude:
1. Obrt BBS – Trans Trenkovo,Mirogojska 26d, na iznos 248.837,50 kn sa PDV-om,
2. Javni prijevoz Mile Golić, Požega, Fra Kaje Adžića 23, na iznos 257.268,75 kn sa PDV-om,
3. Rovokopačke usluge, Pleternica, Blacko 46, na iznos 278.468,75kn sa PDV-om,

Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda za radove na održavanju
nerazvrstanih cesta u Općini Jakšić (u nastavku teksta: Povjerenstvo) je na sjednici održanoj
12. veljače 2015. godine otvorilo pristigle ponude, a kako nitko od nazočnih nije imao
primjedbi na postupak otvaranja ponuda, odlučeno je da će Povjerenstvo nakon računske
provjere i analize ponuda donijeti Zaključak o najpovoljnijem ponuditelju.
Na sjednici održanoj 13. veljače 2015. godine, Povjerenstvo je nakon provedene
usporedbe i kontrole ponuda utvrdilo da su ponude
1. Obrt BBS – Trans Trenkovo,Mirogojska 26d, na iznos 199.070,00 kn bez PDV-om,
2. Javni prijevoz Mile Golić, Požega, Fra Kaje Adžića 23, na iznos 205.815,00 kn bez PDV-om,
3. Rovokopačke usluge, Pleternica, Blacko 46, na iznos 222.775,00 kn sa PDV-om,
prikladne i prihvatljive , a ponuda Obrt BBS – Trans Trenkovo,Mirogojska 26d, na iznos 199.070,00 kn
bez PDV-om, ima najbolje reference i najpovoljniju cijenu.

U skladu s naprijed navedenim zaključeno je da se kao potpuna i prihvatljiva ponuda s
najboljim referencama i najnižom cijenom - ponuda Obrt BBS – Trans Trenkovo,Mirogojska 26d, s
cijenom 199.070,00 bez PDV-a, odabere kao najpovoljnija.
Na osnovu naprijed navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Temeljem članka 15. Stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj
26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12.,
94/13, 153/13 i 147/14), protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, a nezadovoljna stranka može
pokrenuti upravni spor u roku trideset dana od dana dostave ove Odluke.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:021-01/15-01/09
URBROJ:2177/04-01/15-1
Jakšić, 24. veljače 2015. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 15. stavak 4. zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12., 94/13,
153/13 i 147/14),članka 17. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Općine
Jakšić“, broj 88/14) i članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“
broj 77/13 i 83/14), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 11. sjednici održanoj dana 24. veljače
2015. 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
održavanja javne rasvjete u Općini Jakšić najpovoljnijem ponuditelju
Obrt „Elektro-Team“, vl. Tomislav Čabraja, Vidovci, S. Ferića 5, Požega

2. Odabrani ponuditelj iz točke l. ove odluke u potpunosti ispunjava kriterije Prikupljanja
ponuda , te je u tom smislu dostavio najpovoljniji ponudu sukladno članku 18. Odluke
o komunalnim djelatnostima(„Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 88/14).
3. Postupak nabave proveden je putem Prikupljanja ponuda pozivom za dostavu ponude,
sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 26/03pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12.,
94/13, 153/13 i 147/14) ) i članku 14. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni
glasnik Općine Jakšić“, broj 88/14).
4. Uvjeti obavljanja komunalnih poslova na temelju ugovora za komunalne djelatnosti
održavanje javne rasvjete, određeni su Pozivom za dostavu ponuda od 26. siječnja
2015. 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 4 (četiri)
kalendarske godine.
5. Nadzor nad provođenjem ugovora o povjeravanju predmetnih komunalnih poslova
obavljat će Dinko Gurdon –referent za komunalne poslove/ komunalni redar – ispred
Općine Jakšić.
Obrazloženje
Općina Jakšić, slanjem Poziva za dostavu ponude za održavanje javne rasvjete
u Općini Jakšić od 26. siječnja 2015. godine, provela je postupak prikupljanja ponuda za
održavanje javne rasvjete.
Po provedenom postupku pristigle su slijedeće ponude:
UNIUS d.o.o., Industrijska 36d, Požega na iznos 44.717,50 kn sa PDV-om
2.Elpos d.o.o. , K.Petra Svačića 8, Požega na iznos 45.073,75 kn sa PDV-om
3.PROMET GRAĐENJE, Industrijska 28, Požega na iznos 43.908,75 kn sa PDV-om
4.Obrt „Elektro-Team“, vl. Tomislav Čabraja na iznos 39.983,75 kn sa PDV-om
Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda za radove na
održavanju javne rasvjete u Općini Jakšić (u nastavku teksta: Povjerenstvo) je na
sjednici održanoj 12. veljače 2015. godine otvorilo pristigle ponude, a kako nitko od
nazočnih nije imao primjedbi na postupak otvaranja ponuda, odlučeno je da će
1.

Povjerenstvo nakon računske provjere i analize ponuda donijeti Zaključak o
najpovoljnije ponuditelju.
Na sjednici održanoj 13. veljače 2015. godine, Povjerenstvo je nakon
provedene usporedbe i kontrole ponuda utvrdilo da su ponude UNIUS d.o.o.,
Industrijska 36d, Požega i Elpos d.o.o. , K.Petra Svačića 8, Požega nepotpune i
neprihvatljive , a ponude PROMET GRAĐENJE, Industrijska 28, Požega na iznos
35.127,00 kn bez PDV-a i Obrt „Elektro-Team“, vl. Tomislav Čabraja, Vidovci,
Požega na iznos 31.987,00 bez PDV-a prikladne i prihvatljive. Nakon rangiranja
prihvatljivih i prikladnih ponuda, utvrđeno je da ponuda Obrt „Elektro-Team“, vl.
Tomislav Čabraja ima najbolje reference i najnižu cijenu.
U skladu s naprijed navedenim zaključeno je da se, kao potpuna i prihvatljiva
ponuda s najboljim referencama i najnižom cijenom - ponuda Obrt „Elektro-Team“,
vl. Tomislava Čabraja,Vidovci, S. Ferića 5, Požega s cijenom 31.987,00 kn bez
PDV-a, odabere kao najpovoljnija.
Na osnovu naprijed navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Temeljem članka 15. Stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj
26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12.,
94/13, 153/13 i 147/14), protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, a nezadovoljna stranka može
pokrenuti upravni spor u roku trideset dana od dana dostave ove Odluke.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:021-01/15-01/10
URBROJ:2177/04-01/15-1
Jakšić, 24. veljače 2015. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Boško Obradović, prof.

