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Službeni glasnik Općine Jakšić

KLASA:022-05/15-02/07
URBROJ:2177/04-01/15-1
Jakšić, 05. siječnja 2015.
Na temelju članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj
90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), općinski načelnik Općine Jakšić daje slijedeću

OBAVIJEST
Općina Jakšić objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati
ugovore o javnoj nabavi.
Ova Obavijest objaviti će se na Oglasnoj ploči, Službenom glasniku i na internetskim
stranicama Općine Jakšić.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE JAKŠIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević,dipl.ing.,v.r.
Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama
(»Narodne novine«, broj 25/13) i članka 2. do članka 5. Kriterija za određivanje visine
naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne
novine«, broj 12/14), Općinski načelnik Općine Jakšić donosi

ODLUKU
O VISINI NAKNADE (CJENIK)
STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA
Članak 1.
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova u postupcima ostvarivanja prava
na pristup informacijama, određena je u sljedećem iznosu:
1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna,
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna,
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna,
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna,
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna,
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna,
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64
GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB,
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna i
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9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00
kuna.
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih
poštanskih usluga.
Članak 2.
Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje
nisu navedene u članku 1. ove Odluke, Općina Jakšić odredit će na način da u visinu
naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koju ima
Općina Jakšić te trošak poštanskih usluga.
Vrijeme koje zaposlenik Općine Jakšić provede prikupljajući, pripremajući i
pružajući informaciju korisniku prava na pristup informaciji, ne predstavlja stvarni
materijalni trošak.
Članak 3.
Općina Jakšić dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj
uplati.
Općina Jakšić zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun Općine Jakšić
IBAN:HR7323860021816400004, kod Podravska banka, očekivani iznos stvarnih
materijalnih troškova, odnosno troškova dostave u roku od 8 (osam) dana, ukoliko iznos
prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi
navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od
zahtjeva.
Članak 4.
Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti
prava stranaka i javnog interesa, Općina Jakšić može odlučiti da korisniku prava na
informaciju ne zaračuna troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko
isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.
Općina Jakšić donosi Odluku o (ne)zaračunavanju troškova iz prethodnog stavka
za stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije koji ne
prelaze iznos od 50,00 kuna, kao i iznimno troškova koji prelaze iznos od 50,00 kuna,
koji se uplaćuju na račun Općine Jakšić IBAN:HR7323860021816400004, a prije
preuzimanja ili dostave informacija u traženom obliku.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku
Općine Jakšić «, a objavit će se na službenim web stranicama Općine.
KLASA:022-01/15-01/02
URBROJ:2177/04-01/15-1
Jakšić, 05. siječnja 2015. g.
Općinski načelnik:
Ivica Kovačević, dipl.ing.,v,r,
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KLASA:022-05/15-01/03
URBROJ: 2177/04-02/01-15-1
Jakšić, 05. siječnja 2015.
Na temelju članka 10. Stavka 2. Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.86/08.), dana 05. siječnja 2015., donosim
ODLUKU
o utvrđivanju Plana prijma u službu za 2015.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđujem predloženi Plan prijma u službu u Općini Jakšić za 2015.
(kratkoročni plan), predložen od strane pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Jakšić KLASA:112-01/14-01/01, URBROJ:2177/04-01/14-1 od 17. prosinca 2015. („Službeni
glasnik Općine Jakšić“, broj 88/14.).
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
općine Jakšić».

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević,dipl.ing.,v.r.

KLASA:022-01/15-01/06
URBROJ:2177/04-01/15-1
Jakšić, 05. siječnja 2015.
Na temelju članka 52. Statuta Općine Jakšić („Sl.glasnik Općine Jakšić“ broj 77/13.i 83/14.),
članka 10. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 73/12.), i članka
3. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2015. godinu („Službeni glasnik Općine
Jakšić“, broj 88/14.), općinski načelnik Općine Jakšić, dana 05. siječnja 2015.g. donosi
ODLUKU
o utvrđivanju visine naknade za novorođenčad u 2015.godini
Članak l.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos visine naknade za novorođenu djecu, za što su
sredstva osigurana proračunom Općine za 2015. godinu, a čiji roditelji imaju prebivalište i
adresu stanovanja na području Općine Jakšić.
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Članak 2.
Visina naknade iz članka 1. Ove odluke određuje se u iznosu od 1.000,00 kn po
djetetu.
Članak 3.
Roditelji su dužni donijeti preslik osobnih iskaznica od oca i majke da bi se utvrdilo da
oba roditelja (i otac i majka) imaju prebivalište i adresu stanovanja na području Općine
Jakšić, te rodni list novorođenčeta.
Ukoliko jedan od roditelja djeteta nije prijavljen na adresi naselja koje pripadaju
području Općine Jakšić, nemaju pravo na naknadu iz ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 01. siječnja 2015.
godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE JAKŠIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević,dipl.ing.,v.r.

KLASA:022-01/15-01/07
URBROJ:2177/04-01/15-1
Jakšić, 05. siječnja 2015.
Na temelju članka 52. Statuta Općine Jakšić („Sl.glasnik Općine Jakšić“ broj 77/13.i 83/14.),
i članka 3. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2015. godinu („Službeni glasnik
Općine Jakšić“, broj 88/14.), općinski načelnik Općine Jakšić, dana 05. siječnja 2015.g.
donosi
ODLUKU
o utvrđivanju visine naknade za sufinanciranje mjesečnih
učeničkih voznih karata u 2015.godini
Članak l.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos visine naknade za sufinanciranje cijene mjesečnih
učeničkih karata u visini 40,00 kuna po učeniku mjesečno za učenike srednjih škola koji
imaju prebivalište na području Općine Jakšić, za što su sredstva osigurana proračunom
Općine za 2015. Godinu.
Članak 2.
Općinski načelnik Općine Jakšić sklopit će ugovor kojim će se urediti međusobna
prava i obveze sa subjektima koji obavljaju usluge prijevoza učenika srednjih škola iz naselja
Općine Jakšić, a isti su dužni uz račun dostaviti i specifikaciju učenika kojima su izdane
mjesečne karte.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 01. siječnja 2015.
godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE JAKŠIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK:
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Ivica Kovačević,dipl.ing.,v.r.
KLASA:022-01/15-01/08
URBROJ:2177/04-02/01-15-1
Jakšić, 05. siječnja 2015.
Na temelju članka 52. Statuta Općine Jakšić („Sl.glasnik Općine Jakšić“ broj 77/13.i 83/14.),
članka 11. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 73/12.), i članka
3. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2015. godinu („Službeni glasnik Općine
Jakšić“, broj 88/14.), općinski načelnik Općine Jakšić, dana 05. siječnja 2015.g. donosi
ODLUKU
o utvrđivanju visine naknade za sufinanciranje dječjih vrtića u
2015.godini
Članak l.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos visine naknade za sufinanciranje djece s područja
Općine Jakšić, a koja pohađaju dječje vrtiće u gradu Požegi i drugim gradovima/općinama na
području Požeško – slavonske županije.
Članak 2.
Za ekonomske cijene 1.200,00 kn /1.250,00 kn za boravak djece u vrtićima, iz
sredstava proračuna Općine Jakšić, sufinancirat će se 40% iznosa iz proračuna Općine.
Ostalih 10%, do ukupnih 50% navedenih ekonomskih cijena, Općina će doznačavati vrtićima
po primitku istih sredstava od Požeško-slavonske županije, a sve samo za REDOVNI
PROGRAM.
Ukoliko su ekonomske cijene vrtića veće ili bi se mijenjale (povećavale/smanjivale) u
odnosu na navedene u stavku l.ovog članka, iste se ne prihvaćaju, te sufinanciranje iz
proračuna Općine Jakšić ostaje u istom iznosu kako je to iznosio postotak u stavku 1. ovog
članka.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 01. siječnja 2015.
godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE JAKŠIĆ

DOSTAVITI:
1.Dječji vrtići,
2. Odsjek za proračun,
3. Pismohrana, ovdje.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević, dipl.ing.,v.r.

KLASA:022-01/15-01/09
URBROJ:2177/04-02/01-15-1
Jakšić, 05. siječnja 2015.
Na temelju članka 13. Stavka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne Novine, broj 28/10.), članka 3. i članka 7.stavka 3.Odluke o izvršavanju
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Proračuna Općine Jakšić za 2015.godinu („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 88/14.),
općinski načelnik Općine Jakšić dana 05. siječnja 2015. godine, donosi
ODLUKU
o osiguranju mase sredstava za isplatu
dodatka za uspješnost na radu
Članak l.
Ovom Odlukom određuje se iznos mase sredstava za isplatu dodatka za uspješnost na
radu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić u 2015. godini.
U masi sredstava osiguranih proračunom Općine Jakšić za plaće službenika i
namještenika u 2015. godini na pozicijama 1,5, i 6 Proračuna, osigurava se iznos od
120.000,00 kn za isplatu dodatka za uspješnost na radu službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić.
Članak 2.
Postupak određivanja natprosječnih rezultata rada, kriteriji za utvrđivanje
natprosječnih rezultata rad i iznos dodatka za uspješnost na radu, te sama isplata dodatka za
uspješnost na radu propisani su Pravilnikom o dodatku za uspješnost na radu službenika i
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“,
broj 61/10.).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Jakšić.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE JAKŠIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK:

DOSTAVITI:
1. Odsjek za financije,
2. Pismohrana, ovdje.

Ivica Kovačević, dipl.ing.,v.r.
KLASA:022-01/15-01/05
URBROJ:2177/04-01/15-2
Jakšić, 05. siječnja 2015.
Na temelju članka 52. Statuta Općine Jakšić („Sl.glasnik Općine Jakšić“ broj 77/13.i 83/14.),
i članka 3. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2015. godinu („Službeni glasnik
Općine Jakšić“, broj 88/14.) općinski načelnik Općine Jakšić, donosi
ODLUKU
o sponzorstvu
1. Ovom Odlukom, temeljem zamolbe Hrvatskog kulturnog umjetničkog društva
„Slavonija“ Jakšić za organizaciju i pripremu 3. Smotre folklora „Slavonijada“
odobravam iznos od 3.000,00 (slovima:tritisućekuna).
2. Općina Jakšić, će odobreni iznos doznačiti na broj žiro računa,
IBAN:HR6823860021120013135 – Podravska banka, iz sredstava proračuna Općine
Jakšić planiranih za razna sponzorstva.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Jakšić“.
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OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević, dipl.ing.,v.r.

DOSTAVITI:
1. HKUD, „Slavonija“
Jakšić,
2. Odsjek za financije,
3. Pismohrana, ovdje.

Temeljem Članka l6. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
(NN, broj 124/14. ) d o n o s i m
ODLUKU
O prihvaćanju popisa imovine i obveza izvršeno sa 31. prosinca 2014.
l. Prihvaćam obavljeni popis imovine općine Jakšić za 2014., a na temelju izvještajnih
zapisnika o popisu:
- materijalne imovine
- potraživanja i obveza
- novca na računu i u blagajni
- priloženih lista popisa kapitalne imovine
a sve predočeno do strane Povjerenstva za popis.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:022-05/15-02/01
URBROJ:2177/04-02/15-1

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević, dipl.ing.,v.r.

Jakšić, 05. siječnja 2015.
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________________________________________________________________________________________________

Izdavač: Općina Jakšić, opcina-jaksic-vijece@po.htnet.hr,nacelnik@jaksic.hr,info@jaksic.hr
Odgovorni urednik: Ivica Kovačević, dipl.ing.
Redakcija i uprava: Jedinstveni upravni odjel Općine Jakšić
Jakšić, Osječka 39, Tel:034/257-123,034/315-514, Fax:034/257-123
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