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List izlazi prema potrebi
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REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
Mandatna komisija
KLASA:021-05/13-01/43
URBROJ:2177/04-03/13-1
Jakšić, 07. studenog 2013.
Na temelju članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi
(«NN», br. 19/13-pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta općine Jakšić (Službeni glasnik
Općine Jakšić broj 77/13.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 2. sjednici održanoj 02.
studenog 2013., donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća Mandatne komisije i
verifikaciji mandata vijećnika
Općinskog Vijeća općine Jakšić
1. Utvrđuje se da je iz razloga iz članka 79. stavka 6. Zakona o lokalnim izborima
(Narodne novine broj 114/12.) stavit mandat u mirovanje vijećnika:
- Danijela Šulc iz Rajsavca, Rajsavac 45,
- Vjekoslava Jakoubek iz Jakšića, Jakšić, Osječka 74 i
- Maje Murar iz Radnovca, Radnovac 16.
2. Umjesto izabranih članova predlagatelj kandidacijske liste – SDP/HSU, Općinska
Organizacija Jakšić, odredio je zamjenike:
- Umjesto Danijela Šulc – Dalibor Žiberna,
- Umjesto Vjekoslava Jakoubek –Tomislav Hečimović
- Umjesto Maje Murar – Danijel Murar.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Jakšić».

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof,v.r.
Na temelju članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj 77/13.),
Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 2. sjednici održanoj 07. studenog 2013. godine, d o n o s i
ODLUKU
o dopunama Odluke o visini naknade za rad Općinskog vijeća,
komisija i povjerenstava Općine Jakšić
Članak 1.
U članku 2. Odluke o visini naknade za rad Općinskog vijeća, komisija i povjerenstava
Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj 78/13.), iza stavka l. dodaje se stavak 2.
koji glasi:
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„Članovima Komisija za provedbu javne nabave – otvaranje i ocjenjivanje ponuda u
svezi provedbe IPARD Programa Mjera 301 za Općinu Jakšić, za njihov rad određuje se
naknada u visini od 500,00 kn (petstokuna) u neto iznosu po danu.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Jakšić“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:021-01/13-01/ 45
URBROJ:2177/04-01/13-1
Jakšić, 07. studenog 2013.

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

Na temelju članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj
77/13.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 2. sjednici održanoj 07. studenog 2013. godine,
donosi
ODLUKU
imenovanju članova Povjerenstva ispred Općine Jakšić
Članak l.
Ovom Odlukom, ispred Općine Jakšić imenuju se:
l. Drago Čevapović iz Jakšića, Kolodvorska 36 –za član Povjerenstva za dodjelu
zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
2. Ivica Barišić, dipl.ing. iz Jakšića, Kolodvorska 64 – za člana Povjerenstva za
procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta
koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i
vrijednost drvne mase.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Jakšić“.
KLASA:021-01/13-01/46
URBROJ:2177/04-01/13-1
Jakšić, 07. studenog 2013.

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

Temeljem odredbi članka 202. st. 2. Zakona o vodama ( NN 153/09,63/11,130/11 i 56/13),
odredbi članka 145. st.1. Prijelaznih i završnih odredaba Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o vodama iz NN 56/13, odredbi članka 550.a - p. Zakona o trgovačkim društvima, i
odredbi članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj 77/13.), u
postupku podjele Društva Tekija d.o.o., za obavljenje komunalnih djelatnosti iz
Požege,Požega, Vodovodna 1, Općinsko vijeće Općine Jakšić na 2. sjednici održanoj 07.
studenog 2013., donosi
ODLUKU
o podjeli društva Tekija d.o.o.
Članak 1.
Prihvaća se prijedlog podjele Društva Tekija d.o.o. za obavljanje komunalnih
djelatnosti i odobrava podjela društva i to odvajanje s osnivanjem, tako da se u društvu Tekija
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d.o.o. zadržava djelatnost isporučitelja vodne usluge, odnosno djelatnosti vodoopskrbe i javne
odvodnje s pripadajućim djelatnostima, a u novom društvu koje osniva Tekija d.o.o. nalaze se
ostale komunalne djelatnosti, što će se definirati Planom podjele.
Članak 2.
Daje se ovlast općinskom načelniku Ivici Kovačeviću, da u ime Općine Jakšić,
predstavlja i zastupa interese Općine Jakšić, te da može odlučivati na sjednici Skupštine
Društva u ime Općine Jakšić o svim pitanjima koja su zakonski predviđena u postupku
osnivanja novoga društva.
Članak 3.
Predstavnik Općine Jakšić u Skupštini Društva odlučuje u granicama kojima se ne
može umanjiti postojeće stanje poslovnih udjela prije postupka razdvajanja, odnosno Općina
Jakšić zadržava postojeći poslovni udio i u novom društvu, sukladno Planu podjele i
Društvenom ugovoru.
Članak 4.
Predstavnika Općine Jakšić ovlašćuje se odreći prava na podnošenje Izvješća o podjeli
Uprave društva, Izvješća o podjeli Nadzornog odbora, Revizije podjele i Izvješća
Povjerenstva Skupštine o podjeli društva, ako je to potrebito poradi postupka podjele, a
predviđeno je Zakonom o trgovačkim društvima.
Članak 5.
Predstavnik Općine Jakšić, po završetku postupka podjele s osnivanjem Društva
Tekija d.o.o., podnijeti će izvješće Općinskom vijeću.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA: 021-01/13-01/44
URBROJ:2177/04-04/13-1

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

Jakšić, 07. studenog 2013.

Temeljem članka 52. Statuta općine Jakšić («Službeni glasnik Općine Jakšić br. 77/2013.) i
članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jakšić («Službeni glasnik općine Jakšić br.
74/12.), općinski načelnik Općine Jakšić dana 14. listopada 2013., donosi
PRAVILNIK
o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od
mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na
području Općine Jakšić u 2013.
Članak l.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti odobravanja sredstava potpora za osiguranje
usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Jakšić
(nastavno: Općina) u 2013., vrste usjeva za koje se odobravaju sredstva potpore, te način
njihovog korištenja.
Članak 2.
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Potpora podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava osiguranicima iz Proračuna
Općine Jakšić za 2013.
Članak 3.
Potporu može ostvariti poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava, a ima status obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrta i
zadruge (nastavno: korisnici) i da ispunjava slijedeće uvjete:
- da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva
- da se prebivalište odnosno sjedište korisnika nalazi na području Općine
- da je polica osiguranja usjeva od mogućih šteta zaključena u razdoblju od l.
siječnja 2013. do 31. listopada 2013.
Članak 4.
Poljoprivredno gospodarstvo iz Članka 3. ovog Pravilnika može ostvariti potporu za
slijedeće kulture: višegodišnje nasade, ratarske kulture i jednogodišnje usjeve sve osim
duhana.
Općina sudjeluje u pokriću premije osiguranja na način da osiguraniku po pojedinoj
zaključenoj polici osiguranja, sufinancira najviše do 20% troška plaćene premije osiguranja,
odnosno premije po skupnoj polici osiguranja, utvrđene na osnovu najvišeg zbira premije po
zahtjevu korisnika poljoprivrednog gospodarstva.
Udio potpore iznosi do 20% od ukupne premije osiguranja.
Najmanji iznos naknade je 250,00 kuna a najviši iznos 2.000,00 kuna za pojedinog
korisnika što u slučaju zadruge znači da je korisnik svaki član zadruge koji je obuhvaćen
skupnom policom osiguranja.
Maksimalni iznos naknade za pojedinog korisnika, za sve njegove zaključene police je
10.000,00 kuna.
Članak 5.
Postupak odobravanja potpore provodi se temeljem javnog poziva koji se objavljuje u
na Oglasnoj ploči Općine Jakšić i na web stranici Općine.
Javni poziv sadrži:
- naziv tijela koje objavljuje javni poziv,
- predmet javnog poziva,
- uvjete za odobrenje potpore osiguranju,
- rok podnošenja zahtjeva
- podatke o dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu potpore osiguranju.
Javni poziv je otvoren do 20. studenog 2013.
Članak 6.
Zahtjeve za potporu korisnici podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakšić
na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a zaprimaju se od dana objave
javnog poziva na Oglasnoj ploči Općine Jakšić i web stranicama Općine Jakšić od dana 16.
listopada 2013. do 20. studenog 2013.
Uz zahtjev za odobrenje potpore prilaže se:
1. Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
2. Dokaz o zaključenoj polici osiguranja u smislu članka 3. ovog Pravilnika;
3. Potvrdu osiguravajućeg društva s kojim je sklopljena polica, potpisanu od osobe
ovlaštene za zastupanje, da je ugovaratelj osiguranja izvršio isplatu police;
4. Dokaz da nema dugovanja po osnovi zakupa ili koncesije državnog poljoprivrednog
zemljišta;
5. Dokaz da su podmirene obveze za vodnu naknadu, komunalnu i druge naknade ukoliko
iste postoje prema općini Jakšić;
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6. Presliku žiro-računa
7. Preslik Prijave površina za 2013.godinu predane kod Agencije za plaćanje u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – LIST B.
Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
Sudionici u postupku imaju pravo uvida u dokumentaciju.
Članak 7.
Postotak za izračun udjela potpore osiguranju iz Članka 4. ovoga Pravilnika odredit će
se na način da se iznos od 20.000,00 kuna osiguranog za ovu namjenu proračunom Općine
Jakšić za 2013., stavi u odnos s iznosom sveukupno zaprimljenih i odobrenih zahtjeva.
Članka 8.
Postupak odobravanja sredstava za potporu provodi Jedinstveni upravni odjel Općine
Jakšić.
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u «Službenom
glasniku Općine Jakšić“.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević,dipl.ing.,v.r.

KLASA:320-01/13-01/16
URBROJ:2177/04-02/13-1
Jakšić, 14. listopada 2013.

Na temelju članka 44. i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine, broj:19/13.-pročišćeni tekst) i na temelju članka 52.
stavka 5. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić, broj: 77/2013),
općinski načelnik Općine Jakšić, dana 21. listopada 2013. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o kupnji nekretnina
1.Ovim Zaključkom odobrava se kupnja nekretnina upisanih u z.k.ul.br.: 136,
k.o. Jakšić i to:
- k.č. br.1928/8, oranica Selište, površine 407m2
- k.č. br. 1928/9, oranica Selište, površine 222m2 po kupoprodajnoj
cijeni u iznosu od 9.435,00 kuna a koje su vlasništvo Vinka Ester
iz Jakšića, Kralja Zvonimria 12, OIB:10374139346.
2.Gospodarska zona Jakšić nalazi se u k.o. Jakšić, k.č. br.:1876/1 i 1876/2.
Urbanističkim planom uređenja gospodarske zone Jakšić planiran je u sklopu
građevinske i komunalne infrastrukture Gospodarske zone preko k.č. 1928/8 i
1928/9, u vlasništvu Vinka Ester iz Jakšića, Kralja Zvonimira 12, na
županijsku cestu Z 4116.
3.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:022-01/13-01/42
URBROJ:2177/04-01/13-1
Jakšić, 21. listopada 2013.
OPĆINSKI NAČELNIK:
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Ivica Kovačević,dipl.ing.,v.r.
Na temelju članka 48. stavak 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj 19/13.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Jakšić
donosi
ODLUKU
o imenovanju predstavnika Općine Jakšić u Skupštinu Tekije d.o.o.

I.
Ivica Kovačević, dipl.ing. , općinski načelnik Općine Jakšić, imenuje se za člana
Skupštine Tekije d.o.o. Požega, kao predstavnik Općine Jakšić.
II.
Ova Odluka će se dostaviti Općinskom Vijeću Općine Jakšić.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Jakšić“.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:022-01/13-01/51
URBROJ:2177/04-01-13-1
Jakšić, 07. studeni 2013.

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

________________________________________________________________________________________________

Izdavač: Općina Jakšić, opcina-jaksic-vijece@po.htnet.hr,nacelnik@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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