REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/15-01/11
URBROJ:2177/04-01/15-1
Jakšić, 25.ožujka 2015.
POZIV
za 12. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakšić
koja će se održati 30.ožujka 2015. (ponedjeljak)
s početkom u 20,00 sati u općinskoj vijećnici
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 11. sjednice

DNEVNI RED:
1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2014. i prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata
poslovanja za 2014. godinu.
2. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja 2014. do 31. prosinca
2014. godine.
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Jakšić za 2014. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22. ZKG za
2014. godinu
5. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Jakšić za 2014. godinu.
6. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Jakšić za 2014. godinu.
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2014. godinu.
8. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Jakšić 2015.-2020.
9. Suglasnost na Odluku o naknadi za grobno mjesto i godišnjoj grobnoj naknadi za korištenje
grobnog mjesta u grobljima na području Općine Jakšić.
10. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora za održavanje čistoće –
usluge deratizacije u naseljima Općine Jakšić - najpovoljnijem ponuditelju.
11. Mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PP Požeško-slavonske županije.

Molim da se pozivu odazovete u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak javite na tel.
034/257-123, 315-514 – Općina Jakšić.

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

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/15-01/11
URBROJ:2177/04-01/15-2
Jakšić, 30. ožujka 2015.

Zapisnik
sa 12. sjednice Općinskog Vijeća Općine Jakšić
održane 30. ožujka 2014. (ponedjeljak)
s početkom u 20,05 sati u općinskoj vijećnici
NAZOČNI:Boško Obradović – predsjednik Vijeća,
Drago Čevapović – potpredsjednik Vijeća,
Ante Lovrić, Dario Pažin, Mario Glavaš, Danijel Murar, Tomislav Hećimović,
Ankica Pečur, Robert Vrba, Milan Majetić i Nikola Obradović – općinski vijećnici
Ivica Kovačević – općinski načelnik,
Mile Barišić – zamjenik općinskog načelnika,
Marica Marić – djelatnica Općine
ODSUTNI: Dalibor Žiberna i Zlatko Kovačević
ZAPISNIK VODILA: Jagoda Kovačić
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 11. sjednice

Predsjednik Vijeća, gospodin Boško Obradović pozdravlja sve nazočne, te otvara 12.
po redu sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakšić, utvrdivši kvorum, odnosno da je na istoj
nazočno 11 od ukupno 13 općinskih vijećnika.
U vremenu predviđenom za vijećnička pitanja za riječ se javio vijećnik Robert Vrba
pitanjem općinskom načelniku da ga zanima u kojoj fazi je legalizacija domova?
- Općinski načelnik, uvodno sve pozdravlja i iznosi da je za sve društvene domove,
mrtvačnice i objekte u vlasništvu Općine podneseni zahtjevi za legalizaciju, te
trenutno se ne može sjetiti za koje je objekte došlo rješenje – otprilike iznad 50%
je legalizirano objekata. Najveća stavka kod legalizacije nam je vodni doprinos.
Postupak se privodi kraju jer uskoro se planira pripremiti i za natječaj za društvene
domove kao i za druge objekte.
- Vijećnik Nikola Obradović obratio se pitanjem – pošto je pri kraju uređenje
pristupne ceste za vrtić, da nam načelnik ukratko iznese daljnji plan uređenja
centra naselja Jakšić.
- Općinski načelnik odgovorio je da budući da na ovom dijelu je spoj županijske i
državne ceste, bilo je u planu i želja hrvatskih cesta da se tu napravi kružni tok, no
da li je to izvedivo, to je pitanje. Za pristupnu cestu prema vrtiću smo uspjeli dobiti
suglasnost HC, ali za dio prema kući gospodina Vrbe, za to da bi smo uredili,
nismo mogli dobiti suglasnost. Ako HC ne budu sa ŽUC-om išli na kružni tok,

-

-

-

-

-

ubrzo će se to saznati da li će ići na kružni tok, odnosno da li je to izvedivo,a da se
neka od postojećih zgrada ne mora rušiti.
Vijećnik Dario Pažin obratio se općinskom načelniku sa pitanjem – da li će ta cesta
kraj vrtića biti probijena do Vukovarske ulice?
Općinski načelnik odgovorio je da su ispod dvije parcele od gospodina Faubela i s
njim se pregovara od 11 mjeseca prošle godine, no upitno je što traži veliki iznos
za tu malu parcelu koja je cca 1.200m2 može se vidjeti na geoportalu to bi se
kretalo od oko 14-15.000,00 kn što on ne prihvaća traži drastično veću cijenu, no
načelnik iznosi da on sam o tome neće odlučivati.
Vijećnica Ankica Pečur obratila se pitanjem da li ta parcela ima uvjete za
stambenu gradnju, na što je općinski načelnik odgovorio da nema.
Vijećnik Mario Glavaš – obratio se pitanjem u svezi održavanja nerazvrstanih
cesta i poljskih puteva – izabrali smo izvođača radova no još se nije krenulo u to
raditi, kada se planira krenuti s uređenjem jer su poljski putovi u jako lošem
stanju?
Općinski načelnik iznosi da u našoj županiji imaju svega 2 kvalitetna grejdera i
jedan i drugi su u kvaru, a bez grejdera se ništa ne može napraviti.
Vijećnik Robert Vrba javio se pitanjem – prije dva tjedna su djeca bila u Zgrebu na
natjecanju iz engleskog jezika, njih devet, dvije noći su spavali, škola im je platila
samo noćenje, a ostale troškove su snosili sami roditelji. Da li postoji nekakva
mogućnost da to Općine sufinancira, pomogne?
Općinski načelnik iznosi da je područna škola u Treštanovcima spojena na
odvodnju, te da je to plaćeno iz predviđenih sredstava za osnovu školu, a za ovo
iznosi da nije znao.
Boško Obradović, predsjednik Vijeća, u svojstvu ravnatelja Škole, iznosi da je
riječ o natjecanju u engleskom jeziku koje nije u katalogu državnog natjecanja.
Škola je platila koliko je bila u mogućnosti. Jesmo li možda mogli ranije ići prema
Općini ili prema Županiji sa zahtjevom, to je sada možda ideja za idući put.

Budući da vijećničkih pitanja više nije bilo, predsjednik daje na raspravu zapisnik sa
11. 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. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2014. i prijedlog Odluke o
raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu.
2. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja 2014. do
31. prosinca 2014. godine.
3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Jakšić za 2014. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
čl.22. ZKG za 2014. godinu
5. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Jakšić za 2014. godinu.
6. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Jakšić za 2014. godinu.
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i športu za 2014. godinu.
8. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Jakšić 2015.-2020.

9. Suglasnost na Odluku o naknadi za grobno mjesto i godišnjoj grobnoj naknadi za
korištenje
grobnog mjesta u grobljima na području Općine Jakšić.
10. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora za
održavanje čistoće – usluge deratizacije u naseljima Općine Jakšić - najpovoljnijem
ponuditelju.
11.Mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PP Požeško-slavonske
županije.

Ad.1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2014. i
prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu:
Predsjednik vijeća riječ daje gospođi Marici Marić koja je detaljno prošla kroz skupine
prihoda i rashoda objašnjavajući na što se što odnosi, te u sažetku iznosi da ukupni prihodi
i primici za 2014. godinu iznose 7.061.215,69 kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose
7.609.980,59 kn. Manjak prihoda i primitaka iznosi 548.764,90 kn. Stanje žiro računa l.
siječnja 2014. iznosilo je 326.398,65 kn, a stanje žiro računa na dan 31. prosinca 2014.
iznosi 170.295,00 kn. Neplaćene obveze iznose 3.458.202,25 kn, koje se najvećim dijelom
odnose na kredit za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Treštanovci u iznosu
2.830.000,00kn.
Predsjednik se zahvaljuje gospođi Marić na izlaganju, te otvara raspravu.
Budući da 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 2014. godinu
i
Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
(Tekstovi Izvještaja i Odluke prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio.)

Ad. 2. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.
srpnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine:
Općinski načelnik izložio je predmetno izvješće. Predsjednik Vijeća zahvalio se
općinskom načelniku na izlaganju, te otvara raspravu po istom.
Budući da pitanja nije bilo, 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. srpnja do 31. prosinca 2014.
(Tekst Zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Jakšić za 2014. 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 2014. godinu
(Tekst Zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 4.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz čl.22. ZKG za 2014. 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 2014. godinu
(Tekst Zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)
Ad. 5. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Jakšić za
2014. godinu:
Općinski načelnik uvodno je obrazložio da bi uskoro trebali dobiti zelene otoke naselja
Rajsavac i Eminovci, a od 01. srpnja bi se u Jakšiću krenulo s razdvajanjem kućnog otpada.
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 2014. godinu
(Tekst Izvješća prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 6. Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Jakšić za 2014.
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 2014. godinu
(Tekst Zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)
Ad.7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i športu za
2014. godinu:
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Vijećnica Ankica Pečur obratila se pitanjem jesu li
to lovci bili „zločesti“ budući je vidljivo da isti nisu dobili niti kune iz proračuna za prošlu
godinu, na što je općinski načelnik odgovorio da oni jedini nisu dostavili izvješće, ubuduće će
to biti još i strožije, te da su lovci sami sebi krivi. Sve udruge dužne su se do 31. ožujka
prijaviti se u RNO i dostaviti nama u Općinu potvrdu o tome.
Pitanja više 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 2014. godinu
(Tekst Zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)
Ad. 8. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja Općine Jakšić 2015.-2020.:
Općinski načelnik iznosi da je strategija razvoja Općine ključan strateški
dokument kojim ćemo se voditi u razdoblju do 2020.godine. Prije smo imali izrađen PUR do
2012. Godine. Trenutno je otvoren natječaj mjera 7.1. za financiranje izrade strategija
gradova i općina, koji će biti otvoren do 11. Svibnja 2015., i strategije se financiraju u iznosu
od 100%. Načelnik poziva vijećnike da se uključe svojim prijedlozima osobno ili nekoga u
radne skupine koje treba formirati tri i to za:
l. poljoprivredu i turizam – u koju se predlaže Mario Glavaš
2. poduzetništvo i infrastrukturu
3. kulturi i društveni razvoj- u koju se predlažu Boško Obradović i Dario Pažin.
Općinski načelnik je naglasio i pozvao vijećnike da još i sutra nazovu i jave gospođi Kovačić,
ukoliko žele nekoga predložiti u neku od radnih skupina.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Budući da pitanja nije bilo, predsjednik daje na
glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno donijelo
Odluku
o izradi Strategije razvoja Općine Jakšić 20105.-2020.
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)
Ad. 9. Suglasnost na Odluku o naknadi za grobno mjesto i godišnjoj grobnoj
naknadi za korištenje grobnog mjesta u grobljima na području Općine Jakšić:
Predsjednik riječ daje gospođi Kovačić koja uvodno iznosi da, sukladno odredbama
Zakona o grobljima, predmetnu odluku donosi općinski načelnik, ali uz suglasnost općinskog
Vijeća. Godišnja grobna naknada za korištenje grobnog mjesta davno je trebala biti uvedena
i kod, a sada će od ove godine biti. Plaćati će se u jednom godišnjom uplatnicom, imamo i
programsko rješenje za praćenje naknade, a ovaj prihod namijenjen je za održavanje groblja.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
- Vijećnik Dario Pažin iznosi da su cijene grobnih mjesta kod nas još uvijek niže u
odnosu na gradska groblja.
- Općinski načelnik iznosi da ima pritisaka sa strane od ljudi koji ne žive ovdje a
imaju želju sahraniti se, te za takve slučajeve cijena je grobnog mjesta tri puta veća
u odnosu na ljude koji žive na našem području. Imamo izrađene snimke groblja,
ugrubo rečeno Jakšić – katoličko groblje ima oko 730, a groblje na Svetinji oko
530 grobnih mjesta.
- Vijećnik Drago Čevapović pitao je da li smo možda izračunali godišnje hoće li to
još biti dostatna sredstava za održavanje groblja, na što je općinski načelnik
odgovorio da još uvijek se radi na prijavljivanju i popisivanju vlasnika radi
utvrđivanja točne evidencije.
Budući da više pitanja nije bilo, predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko
Vijeće jednoglasno donijelo
Suglasnost
na odluku o naknadi kod dodjele grobnog mjesta i godišnje
grobne naknade za korištenje grobnog mjesta
(Tekst Suglasnosti prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 10. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na temelju
ugovora za održavanje čistoće – usluge deratizacije u naseljima Općine Jakšić najpovoljnijem ponuditelju:
Predsjednik vijeća riječ daje gospođi Kovačić, koja iznosi da je Povjerenstvo,
imenovano od strane općinskog načelnika, provelo postupak prikupljanja ponuda za
usluge provođenja deratizacije u naseljima Općine. U radnim materijalima vijećnici su
dobili sve, kompletnu dokumentaciju od samog pokretanja postupka,odnosno upisnik
o zaprimanju ponuda, zapisnik o javnom otvaranju, zapisnik o pregledu i ocjeni
ponuda, analitički prikaz ponuda, zaključak s prijedlogom o najpovoljnijem

ponuditelju, preslik svih prikupljenih ponuda, i prijedlog odluke o izboru osobe za
povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora.
Predsjednik otvara raspravu. Budući da pitanja nije bilo, predsjednik daje na glasovanje, te
utvrđuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno donijelo
Odluku
o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova na temelju
ugovora najpovoljnijem ponuditelju za
provođenje deratizacije u Općini Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)
Ad. 11.Mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PP Požeškoslavonske županije:
Općinski načelnik iznosi da se ovdje radi samo o ciljanim izmjenama i dopunama
prostornog plana Požeško-slavonske županije. Nositelj izrade – Upravni odjel za
gospodarstvo i graditeljstvo Županije, dužan je bio dostaviti Nacrt konačnog
prijedloga Ciljanih izmjena i dopune Plana, Izvješće o javnoj raspravi predstavničkim
tijelima na području Županije, a jedno od njih je i naše općinsko vijeće.
Predsjednik otvara raspravu. Budući da pitanja nije bilo, predsjednik daje na glasovanje, te
utvrđuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno dalo
Mišljenje
Na Nacrt konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana Požeško-slavonske županije
(Tekst Mišljenja 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 12. po redu sjednicu
Općinskog Vijeća Općine Jakšić.
Dovršeno u 21,12 sati.

ZAPISNIK VODILA:
Jagoda Kovačić,struč.spec.oec.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

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: 77/13 i 83/14), Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 12. sjednici
održanoj dana 30. ožujka 2015. , 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 2014. do 31. prosinca 2014. godine.
2. Izvješće o radu općinskog načelnika iz stavka l. ovog Zaključka čini sastavni dio
istog.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-05/15-01/14
URBROJ:2177/04-03/15-1
Jakšić, 30.ožujka 2015.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(„Narodne novine“, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), te članka 35. Statuta
Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić„, broj), po zahtjevu Požeškoslavonske županije, Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo kao nositelja
izrade u postupku izrade ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Požeškoslavonske županije, Općinsko vijeće Općine Jakšić, na 12. sjednici održanoj 30.
ožujka 2015. d a j e

MIŠLJENJE
na Nacrt konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana Požeško-slavonske županije

I.
Općinsko vijeće Općine Jakšić daje pozitivno mišljenje na Nacrt konačnog
prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Požeškoslavonske županije koji je izradio Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske
županije (ožujak 2015. godine).
II.
Ovo Mišljenje objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“, a stupa na snagu
osmog dana od objave.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:350-01/15-01/04
URBROJ:2177/04-01/15-2
PREDSJEDNIK:
Jakšić, 3o.ožujka 2015.godine

Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 35. 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 11. Odluke o grobljima („Službeni glasnik Općine Jakšić“,
broj 39/06 i 92/15.) i članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“
broj, 77/13.i 83/14.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 12. sjednici održanoj dana 30.
ožujka 2015. , daje
SUGLASNOST
na Odluku o naknadi kod dodjele grobnog mjesta i godišnje
grobne naknade za korištenje grobnog mjesta
I.
Općinsko vijeće Općine Jakšić daje suglasnost na sve odredbe Odluke o
naknadi kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje
grobnog mjesta KLASA:022-05/15-02/26, URBROJ:2177/04-02/15-1 od 20.
ožujka 2015. godine, a koja je donesena od strane općinskog načelnika Općine
Jakšić.
II.
Ova Suglasnost objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“, a stupa
na snagu osmog dana od objave.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/15-01/15
URBROJ:2177/04-01/15-1
PREDSJEDNIK:
Jakšić, 3o.ožujka 2015.godine

Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 35. 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, 77/13.i 83/14.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 12. sjednici održanoj dana
30. ožujka 2015. , donosi
ODLUKU
o izradi Strategije razvoja Općine Jakšić 2015.-2020.

I.
Ovom Odlukom pristupa se izradi temeljnog planskog dokumenta Strategije razvoja
Općine Jakšić za razdoblje od 2015.-2020.

II.
Za provođenje ove Odluke ovlašćuje se općinski načelnik Općine Jakšić.
III.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Jakšić“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/15-01/ 12
URBROJ:2177/04-01/15-1
Jakšić, 30. ožujka 2015.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), te članka 35.
Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj, 77/13. i 83/14), Općinsko
Vijeće Općine Jakšić, na 12. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2015.godine, donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ
za 2014. GODINU

I.

OPĆI DIO
Članak l.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2014. godinu (u daljnjem
tekstu: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna) sastoji se od:
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

3.903.862,05 kn

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

327.353,64 kn

RASHODI POSLOVANJA

3.279.101,51 kn

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4.330.879,08 kn

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-548.764,90 kn

B. RAČUN FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINEI ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FIN.IMOVINUI OTPLATE ZAJMOVA

2.830.000,00 kn
0

NETO FINANCIRANJA

2.830.000,00kn

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

0

-548.764,90 kn

Članak 2.
Manjak prihoda iznosi 548.764,90 kn. Stanje žiro računa 1. siječnja 2014. iznosilo je
326.398,65 kn, a stanje žiro računa na dan 31. prosinca 2014. iznosi 170.295,00kn.
Neplaćene obveze iznose 3.458.202,25 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 7.609.980,59 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. 2014. do 31.12.2014.,Bilanca, Izvještaj o novčanim tijekovima
za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12. 2014. , Izvještaj o obvezama za razdoblje od
01.10. 2014. do 31.12.2014., Izvještaj o rashodima po funkcijskoj klasifikaciji za
razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014., Izvještaj o promjenama u vrijednosti i
obujmu imovine i obveza za razdoblje od 01.01.2014. do 31.01.2014., te Bilješke uz
financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014., 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 2014. godinu
objaviti će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK:

KLASA:021-01/15-01/13
URBROJ:2177/04-03/15-1
Jakšić,30. ožujka 2015.

Boško Obradović,prof

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
(NN, broj 114/10. i 124/14.), te članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine
Jakšić“, broj, 77/13.i 83/14.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 12. sjednici održanoj dana
30. ožujka 2015.godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
Članak 1.
Utvrđuje se da je Općina Jakšić u 2014. godini ostvarila poslovni rezultat:
-

Višak prihoda poslovanja (račun 92211) u iznosu 12.414.855,21 kn
Manjak prihoda od nefinancijske imovine (račun 92222) u iznosu 15.702,762,46kn
Manjak primitaka od nefinancijske imovine (račun 92223) u iznosu 0,00 kn
Višak primitaka od financijske imovine (račun 92213) u iznosu od 2.830.000,00kn

Članak 2.
Manjak prihoda u iznosu 457.907,25 kn podmirit iz prihoda 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:021-01/15-01/ 16
URBROJ:2177/04-03/15-1
Jakšić, 30. ožujka 2015.

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 12. sjednici održanoj dana 30.ožujka
2015. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izboru osobe za povjeravanje komunalnih poslova na
temelju ugovora najpovoljnijem ponuditelju za
provođenje deratizacije u Općini Jakšić
1. Općinsko Vijeće Općine Jakšić povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja
čistoće – provođenje usluga deratizacije u naseljima Općine Jakšić najpovoljnijem
ponuditelju
Sanitacija Osijek d.d., Jarak 3, Petrijevci, OIB:98661816049
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
održavanja čistoće – provođenje usluga deratizacije u naseljima Općine Jakšić,
određeni su Pozivom za dostavu ponuda od 02. ožujka 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 komunalnu djelatnost
održavanje čistoće – provođenje usluga deratizacije u Općini Jakšić od 02.ožujka 2015.
godine, provela je postupak prikupljanja ponuda za komunalnu djelatnost održavanja
čistoće – provođenje usluga deratizacije u naseljima Općine Jakšić.
Po provedenom postupku pristigle su slijedeće ponude:
1. Asanator d.o.o., Višnjevac, na iznos 66.025,00kn sa PDV-om,
2. Sanitacija d.o.o., Koprivnica na iznos 45.175,00kn sa PDV-om,
3. Sanitacija Osijek d.d., Petrijevci na iznos 34.750,00kn sa PDV-om.

Povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda za provođenje usluga
deratizacije u naseljima Općine Jakšić (u nastavku teksta: Povjerenstvo) je na sjednici
održanoj 18. ožujka 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 19. ožujka 2015. godine, Povjerenstvo je nakon provedene
usporedbe i kontrole ponuda utvrdilo da je od tri pristigle ponude, jedna ponuda i to od
Sanitacija Osijek d.d., Petrijevci na iznos 34.750,00kn sa PDV-om, prikladna i prihvatljiva.
Prihvatljiva i prikladna ponuda od Sanitacija Osijek d.d., Petrijevci na iznos 34.750,00kn sa
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 Sanitacija Osijek d.d., Petrijevci na
iznos 34.750,00kn, 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:021-01/15-01/17
URBROJ:2177/04-01/15-1
Jakšić, 30. ožujka 2015. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04, 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 52.stavka 3.alineja 23.
Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13, 83/14), općinski
načelnik Općine Jakšić općinsko Vijeću Općine Jakšić podnosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2014. godini u Općini Jakšić

l.
Utvrđuje se da je u tijeku 2014. godine izvršen Program održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini
u Općini Jakšić kako slijedi:
Utrošena sredstva za održavanje komunalne infrastrukture za 2014. godinu iznose:
Redni
broj
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

Pozicija
109

Planirani
iznos
21.000,00

Utrošeni
iznos
20.025,00

114
56

0,00
33.300,00

0,00
33.275,00

58,151,18

26.800,00

26.142,13

54
109

145.000,00
39.000,00

141.768,75
34.983,29

171
7078,139,111,16

37.000,00
200.600,00

36.505,81
193.325,52

502.700,00

486.025,50

Komunalne djelatnosti
Odvodnja atmosferskih voda-čišćenje
kanala
Održavanje čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje javnih površina
- čišćenje divljih deponija
deratizacija
Održavanje javnih površina
- uređenje zelenih površina
i cvjetnih nasada
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje groblja
Javna rasvjeta
- održavanje
- Električna energija i
opskrba
UKUPNO:

II.
Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Jakšić na usvajanje.
KLASA:363-03/15-01/05
URBROJ:2177/04-01/15-1

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević, dipl.ing.

Jakšić, 26. ožujka 2015.

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 77/13.i 83/14), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 12. sjednici
održanoj dana 30. ožujka 2015. , donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu

l. Općinsko vijeće Općine Jakšić prihvaća Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:363-01/15-01/05
URBROJ:2177/04-01/15-2
Jakšić, 30. ožujka 2015.

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, 153/13 i 147/14), i
članka 52. stavak 3. alineja 23. Statuta općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj
77/13.i83/14), općinski načelnik Općine Jakšić općinskom Vijeću podnosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Jakšić za 2014.

Članak l.
Utvrđuje se da je u tijeku 2014. izvršen Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture kako slijedi:
l. javna rasvjeta
2.nerazvrstane ceste
3.vrtić
4.nogostup
Građenje objekata u točki l. prednjeg stavka financirano je iz
l) proračuna
601.297,97 kn
2)drugih izvora-MRRFEU (vrtić)
300.000,00 kn
- IPARDMJERA 301 (cesta prema vrtiću)
0,00 kn
- ostali prihodi (dec.sr.Županija)
402.895,23 kn
UKUPNO (1-2)

1.304.193,20 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
41.951,89 kn
2) drugi izvori utvrđeni posl.zak.-sufinanciranje građ.
0,00 kn
3) drugi izvori- IPARD Mjere 301
2.830.000,00 kn

UKUPNO (1 , 2 i 3)

2.871.951,89 kn

- 2 Članak 3.
Objekti i prihodi navedeni u članku 1.i 2. ovog Programa raspoređeni su:
IZNOS U KUNAMA

NAZIV OBJEKTA

2014.

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
4. NOGOSTUP
4.1.proj.dok.i izgr.nogostupa naselja Eminovci
4.2. proj.dok.i izgr.nogostupa naselja Rajsavac

UKUPNO: (A)

0
1.304.193,20

0
0
___________________________________________
1.304.193,20

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
2.830.000,00
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. izgradnja vodovod.mreže Tekić
0,00
2.10. izgradnja vodovod.mreže Cerovac – Granje
0,00
2.11. gospodarska zona-kom.icestovna infr.
41.951,89
_____________________________________________
UKUPNO:(B)
2.871.951,89

SVEUKUPNO: (A+B)

4.176.145.09

- 3 Članak 4.

Ovo Izvješće podnosi se općinskom Vijeću na usvajanje.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:363-01/15-01/06
UR.BROJ:2177/04-02/01-15-1

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević,dipl.ing.

Jakšić, 26. ožujka 2015.

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 77/13.i 83/14), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 12. sjednici
održanoj dana 30. ožujka 2015. , donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Jakšić za 2014. godinu
l. Općinsko vijeće Općine Jakšić prihvaća Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Jakšić za 2014. godini.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:363-01/15-01/06
URBROJ:2177/04-01/15-2
Jakšić, 30. ožujka 2015.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“ broj,77/13 i
83/14), a temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“
br. 94/13.), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 12. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2015.
donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA
gospodarenja otpadom Općine Jakšić za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Plan gospodarenja otpadom Općine Jakšić za 2014. 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 („Službeni glasnik Općine Jakšić, broj
69/11.), odnosno nastavno Komunalac Požega d.o.o., za komunalne djelatnosti, Požega
temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima od 17. prosinca 2014. godine ( „Službeni
glasnik Općine Jakšić“, broj 88/14.).
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 do
razdvajanja društva Tekija d.o.o., a nastavno Komunalac Požega d.o.o. za komunalne
djelatnosti, 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, u 2014.godini iznosi:
-miješani komunalni otpad
-biorazgradivi otpad
-glomazni otpad

483.570 kg
4.450 kg
41.400 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 Komunalac Požega d.o.o., za komunalne djelatnosti, Požega
te Općina nema nikakvih upravljačkih i nadzornih prava nad odlagalištem.
Društvenim Ugovorom između gradova i općina u sastavu Požeško-slavonske
županije od 23. Prosinca 2013. Godine osnovano je trgovačko društvo Komunalac Požega
d.o.o. za komunalne djelatnosti . Predmetnim ugovorom propisano je da predmet poslovanja djelatnosti, između ostalih navedenih člankom 5., čini i djelatnost sakupljanja, oporabe i/ili
zbrinjavanja , odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada.
Poslovni udio koji pripada Općini Jakšić , a koji se vodi u poslovnim knjigama pod
rednim brojem 6. kod Komunalac Požega d.o.o. predstavlja 1,96% temeljnog kapitala
Društva.

3. Aktivnosti na sanaciji neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša
U Općini Jakšić tijekom 2014. godine nije bilo sanacija neuređenih odlagališta.
- naknada za odvoz, odlaganje i zbrinjavanje otpada na odlagalište “ Vinogradine“
(Grad Požega, Komunalac Požega d.o.o.) –53.089,38 kn.

4. Izvori i visina sredstava za provedbu sanacije
Za sanaciju neuređenih odlagališta iz točke 3. ovog Izvješća utrošeno je ukupno
53.089,38 kuna proračunskih sredstava.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:363-01/15-01/07
URBROJ:2177/04-02/01-15-1
Jakšić, 30. ožujka 2015.
PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 52. Statuta općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj
77/13 i 83/14), općinski načelnik Općine Jakšić podnosi
IZVJEŠĆE O REALIZACIJI
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
KULTURI i ŠPORTU za 2014.
Ovim Programom izvršeno je određenim korisnicima i visinama sredstva za kulturu i
šport u Općini Jakšić za 2014. godinu:
1. JAVNE POTREBE U KULTURI:
1.1. Udruge građana:
- Udruga „Ledina“ Jakšić
- Udruga umirovljenika Općine Jakšić
- Udruga Okret – Treštanovci
- KUD Slavonija
- javna ust.za upr.zašt.por.-Eminovački lug
- Matica Slovačka „KUKUČIN-KUNTARIĆ“
1.2. Političke stranke:
- za rad političkih stranaka koje participiraju
u općinskom Vijeću, izbori
- Vijeće srpske nac.manjine u Općini Jakšić
1.3. Savjet mladih Općine
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

3.000,00 kn
5.000,00 kn
2.000,00kn
15.000,00 kn
0,00 kn
3.000,00 kn

86.875,53 kn
2.200,00 kn
0,00 kn

30.000,00 kn
30.000,00 kn
30.000,00 kn
6.000,00 kn
6.000,00 kn
0,00 kn
1.000,00 kn

3. OSTALE JAVNE POTREBE – TEKUĆE DONACIJE
3.1. Vjerske zajednice
3.000,00 kn
3.2. DVD Jakšić
120.000,00 kn
3.3. VZ Požeštine
9.000,00 kn
3.4. Razna sponzorstva
15.500,00 kn
3.5. Lovozakupnina
0,00 kn
Tekuće donacije predviđene Programom javnih potreba u kulturi i športu za 2014. 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:612-01/15-01/02
URBROJ:2177/04-01/01-15-1
Jakšić, 26. ožujka 2015.

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 77/13.i 83/14.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 12. sjednici
održanoj dana 30. ožujka 2015. , donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi i športu
u Općini Jakšić za 2014. godinu

l. Općinsko vijeće Općine Jakšić prihvaća Izvješće o realizaciji Programa javnih
potreba u kulturi i športu u Općini Jakšić za 2014. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:612-01/15-01/01
URBROJ:2177/04-01/01-15-2
Jakšić, 30. ožujka 2015.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (N.N., broj, 157/13) i članka 35. Statuta
Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13.i 83/14), općinski načelnik
Općine Jakšić podnosi
IZVJEŠĆE O REALIZACIJI
SOCIJALNOG PROGRAMA
OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2014.

Programom socijalne skrbi u 2014. 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

1. SKRB O SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA:
Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13) 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 65.000,00kn
2. POTPORA HUMANITARNIM UDRUGAMA – CRVENI KRIŽ:
U 2014. 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

20.000,00 kn

3. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
U 2014. 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. U 2014.godini Općinu Jakšić zahvatile su dvije
elementarne nepogode – poplave, od kojih je jedna bila većih a druga manjih razmjera.
Ukupno realizirani iznos proračunom za pomoći 293.812,00 kn
5.FINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA – VRTIĆA:
U 2014. 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 127.904,48 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
2014.godini realizirana je u ukupnom iznosu 39.000,00 kn.
7. SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA:
U 2014.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 68.120,00 kn

Sredstva predviđena ovim Programom, za pojedine njegove namjene, korištena su do
visine ukupnog predviđenog iznosa sukladno proračunu.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:550-01/15-01/10
URBROJ:2177/04-01/01-15-1
Jakšić, 26. ožujka 2015.

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“, broj77/2013.i 83/14.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 12. sjednici
održanoj dana 30. ožujka 2015. , donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
u Općini Jakšić za 2014. godinu

l. Općinsko vijeće Općine Jakšić prihvaća Izvješće o realizaciji Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi u Općini Jakšić za 2014. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:550-01/15-01/10
URBROJ:2177/04-01/01-15-2
Jakšić, 30. ožujka 2015.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

