REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/13-01/48
URBROJ:2177/04-01/13-1
Jakšić, 13. prosinca 2013.
POZIV
za 3. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakšić
koja će se održati 19. prosinca 2013. (četvrtak)
s početkom u 17,30 sati u općinskoj vijećnici
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 2. sjednice

DNEVNI RED:
1. Polaganje svečane prisege.
2. Prijedlog Odluke o proračunu Općine Jakšić za 2014. godinu i projekcije za 2015. i
2016. godinu.
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2014. godinu.
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o proračunu Općine Jakšić za 2013.godinu
5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Jakšić za 2014. godinu, te izmjene i dopune istog za 2013.
6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22. ZKG
za 2014. godinu, te izmjene i dopune istog za 2013.
7. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014. godini, te izmjene i
dopune istog za 2013.
8. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja
nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Požeško – slavonske županije.
9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata Općine Jakšić.
10. Prijedlog Odluke o zaduženju za financiranje kapitalnih ulaganja za izgradnju objekata
komunalne infrastrukture – izgradnja kanalizacijske mreže naselja Treštanovci.
11. Prijedlog Odluke o zaduženju za financiranje kapitalnih ulaganja za izgradnju objekata
komunalne infrastrukture – izgradnja ner.ceste – odvojak ul. S. Radića prema vrtiću.
12. Prijedlog Odluke o visini zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Jakšić
u 2014. godini.
13. Razmatranje i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Jakšić u 2014. godini.
14. Analiza sustava zaštite i spašavanja u 2013. godini.
15. Izvješće o grobnim mjestima na grobljima Općine Jakšić.
Molim da se pozivu odazovete u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdate na tel.
257-123 ili 315-514.
PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/13-01/48
URBROJ:2177/04-01/13-2
Jakšić, 19. prosinca 2013.
Zapisnik
sa 3. sjednice Općinskog Vijeća Općine Jakšić
održane 19. prosinca 2013. (četvrtak)
s početkom u 17,30 sati u općinskoj vijećnici
NAZOČNI: Boško Obradović – predsjednik Vijeća
Drago Čevapović – potpredsjednik Vijeća,
Ivica Kovačević – općinski načelnik,
Nikola Obradović, Ante Lovrić, Dario Pažin, Mario Glavaš, Zlatko Kovačević,
Danijel Murar, Tomislav Hećimović, Ankica Pečur, Robert Vrba, Dalibor
Žiberna, Milan Majetić – općinski vijećnici
Marica Marić i Dinko Gurdon – djelatnici Općine
ODSUTNIH: nema
ZAPISNIK VODILA: Jagoda Kovačić
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 2. sjednice

Predsjednik Vijeća, gospodin Boško Obradović, pozdravlja sve nazočne, te otvara 3.
sjednicu Općinskog Vijeća utvrdivši kvorum, odnosno da je na istoj nazočno 13 od ukupno 13
općinskih vijećnika.
U vremenu predviđenom za vijećnička pitanja za riječ se javio Tomislav Hećimović
iznoseći dva pitanja općinskom načelniku:
l. Kako mislite riješiti pitanje dječjeg igrališta u Bertelovcima, gospodin Stjepan
Kovačević navukao je svakakve strojeve i alate na prostor koji je predviđen za dječje igralište
u našem selu, i kako sada da se moje dijete tamo može igrati kada postoji opasnost da
nastrada od tih strojeva i alata?
2. Na proslavi Dana Općine rekli ste da je postavita stolarija na vrtiću, danas sam bio
tamo i vidio da je stolarija samo s prednje strane postavita a dalje je nema?
Općinski načelnik odgovorio je da što se tiče davanja u zakup zemljišta u vlasništvu
Općine, isto je dalo prošlo Vijeće, Vi to morate riješiti s gospodinom Kovačevićem da on
koristi samo onaj dio koji mu je dan u zakup.
- U 2013. godini Općina Jakšić je potpisala ugovor s MRRFEU na oko 800.000,00
uz naših 500.000,00. S Presoflexom je potpisan okvirni sporazum i radovi se
izvode po intenzitetu koliko ima sredstava. Do kraja godine će biti vrtić zatvoren
kompletno s prednje strane. Sve što se radi, radi se sukladno zakonskim propisima,
a onaj tko radi za Presoflex stolariju trebao bi to i ispoštovati.
Zlatko Kovačević javio se sa jednim pitanjem i jednom sugestijom:

Gospodine načelniće, da li je točna informacija da u jednu ruku Vi niste odobrili
postavljanje štanda za prikupljanje potpisa za Vukovar?
- Rasvjeta na Svetinji- više mjeseci gori cijelu noć- jeste li s tim upoznati?
Općinski načelnik odgovorio je:
- „Po pitanju štanda, osobno me je nazvao gospodin Kazimir Raspudić i pitao za
postavljenja štanda ispred crkvenih vrata – za drugo ne znam“- odgovorio je
općinski načelnik. Vijećnik Zlatko Kovačević dopunio je svoje pitanje iznoseći da
upravo ima informaciju od Kazimira Raspudić da općinski načelnik nije dao
postavljanje štanda ispred Općine. Nakon ovoga za riječ se javio Dinko Gurdon
iznoseći da je Kazimir Raspudić osobno bio i u Općini, te niti jednom nije
spomenuo postavljanje štanda ispred Općine, već je pitao za ispred ograde crkve.
- U svezi rasvjete na Svetinji načelnik je odgovorio da s tim nije upoznat.
Nikola Obradović obratio se pitanjem – jesu li krenuli radovi s autobusnim
ugibalištima i dokle su stigli?
Općinski načelnik odgovorio je da problematika oko autobusnih ugibališta već dugo
postoji, do proljeća se nada postaviti na svih 10 lokacija – u svakom selu će biti
postaviti nastrešnica.
Mario Glavaš obratio se pitanjem – zanima ga da li se okvirno zna broj priključaka na
izgrađenu kanalizaciju u naseljima Radnovac – Rajsavac – jer još uvijek ima tih
septičkih jama koje ljudi ispumpavaju i poslije istresaju na polje, postoji li mogućnost
upozorenja tih ljudi, odnosno njih obvezati na priključak?
Općinski načelnik odgovorio je da ima saznanja na par slučajeva gdje je Tekija
intervenirala, Općina može samo upozoriti po tom pitanju ne možemo kažnjavati, po
zakonu nitko nema pravo ispuštati kanalizaciju u kanale, svaki građanin može drugog
prijaviti ako vidi da ispušta kanalizaciju u kanale.
Vijećničkih pitanja više nije bilo. Predsjednik daje na raspravu zapisnik sa 2. 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 Vijeća dao je na glasovanje, nakon čega
je utvrdio da je Općinsko Vijeće, za ovu sjednicu, jednoglasno utvrdilo slijedeći:
-

DNEVNI RED:
1. Polaganje svečane prisege.
2. Prijedlog Odluke o proračunu Općine Jakšić za 2014. godinu i projekcije za 2015. i
2016. godinu.
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2014. godinu.
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o proračunu Općine Jakšić za 2013.godinu
5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Jakšić za 2014. godinu, te izmjene i dopune istog za 2013.
6. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.22. ZKG
za 2014. godinu, te izmjene i dopune istog za 2013.
7. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014. godini, te izmjene i
dopune istog za 2013.
8. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja
nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Požeško – slavonske županije.
9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata Općine Jakšić.
10. Prijedlog Odluke o zaduženju za financiranje kapitalnih ulaganja za izgradnju objekata
komunalne infrastrukture – izgradnja kanalizacijske mreže naselja Treštanovci.
11. Prijedlog Odluke o zaduženju za financiranje kapitalnih ulaganja za izgradnju objekata
komunalne infrastrukture – izgradnja ner.ceste – odvojak ul. S. Radića prema vrtiću.

12. Prijedlog Odluke o visini zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Jakšić
u 2014. godini.
13. Razmatranje i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Jakšić u 2014. godini.
14. Analiza sustava zaštite i spašavanja u 2013. godini.
15. Izvješće o grobnim mjestima na grobljima Općine Jakšić.
Ad. 1. Polaganje svečane prisege:
Predsjednik Vijeća pozvao je Dalibora Žibernu iz Jakšića, koji nije bio nazočan na
prethodnoj sjednici, za davanje svečane prisege. Dalibor Žiberna izgovorio je tekst prisege,
na kraju istog izgovorio je riječ „Prisežem“, te potpisao tekst prisege.
Ad. 2. Prijedlog Odluke o proračunu Općine Jakšić za 2014. godinu i projekcije
za 2015. i 2016. godinu:
Predsjednik Vijeća riječ daje Marici Marić koja iznosi da prijedlogom plana Proračuna
za 2014. godinu ukupni prihodi iznose 17.877.000,00kn plus raspoloživa sredstva koja
mislimo prenijeti sa žiro računa na dan 31.12. u iznosu od 30.000,00 kn umanjeno za otvorene
obveze u iznosu od -190.000,00 kn što znači da sveukupni prihodi iznose 17.717.000,00kn,
koliko iznose i rashodi, jer po zakonu o proračunu, Proračun mora biti uravnotežen.
Predsjednik se zahvaljuje gospođi Marić, te otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih
13 vijećnika, sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“ glasa donijelo
Odluku
O proračunu Općine Jakšić za 2014. i projekcije
za 2015. i 2016. godinu
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2014. godinu:
Predsjednik otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih
13 vijećnika, sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“ glasa donijelo
Odluku
O proračunu Općine Jakšić za 2014. i projekcije
za 2015. i 2016. godinu
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o proračunu Općine Jakšić za
2013.godinu:
Predsjednik Vijeća riječ daje Marici Marić koja iznosi da prijedlogom Odluke o
izmjeni proračuna za 2013. godinu sveukupni prihodi iznose 4.494.400,00 kn umanjeni za
manjak prihoda iz prošle godine – 57.900,00kn = 4.436.500,00 kn, a isto toliko iznose i
sveukupni rashodi.
Predsjednik se zahvaljuje gospođi Marić, te otvara raspravu. Pitanja nije bilo.

Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih
13 vijećnika, sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“ glasa donijelo
Odluku
o izmjeni Odluke o proračunu Općine Jakšić za 2013.godinu
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Jakšić za 2014. godinu, te izmjene i dopune istog za 2013.:
Predsjednik otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih
13 vijećnika, sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“ glasa donijelo
Program
Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Jakšić za 2014. godinu
i
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
Infrastrukture na području Općine Jakšić za 2013. godinu
(Tekstovi Programa prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio.)

Ad. 6. Prijedlog

Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
čl.22. ZKG za 2014. godinu, te izmjene i dopune istog za 2013.:
Predsjednik otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih
13 vijećnika, sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 3 „SUZDRŽANA“ glasa donijelo
Program
održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz čl.22.ZKG za 2014. godinu
i
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. ZKG za 2013. godinu
(Tekstovi Programa prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio.)

Ad.7. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014. godini,
te izmjene i dopune istog za 2013.:
Predsjednik otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih
13 vijećnika, sa 7 glasova „ZA“, i 6 „SUZDRŽANIH“ glasova donijelo
Plana
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014. godini
i
Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih
građevina za 2013.godinu
(Tekstovi Planova prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio.)

Ad. 8.Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji
učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne
samouprave Požeško – slavonske županije:
Predsjednik riječ daje općinskom načelniku koji iznosi da je revizija učinkovitosti
održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave u našoj Županiji rađena od
08. travnja do 27. studenog 2013., nakon čega smo dobili predmetno izvješće o istoj.
Predsjednik otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih
13 vijećnika, sa 7 glasova „ZA“, i 6 „SUZDRŽANIH“ glasova donijelo
Odluku
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti
održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave
Požeško-slavonske županije – za Općinu Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)
Ad. 9. Prijedlog

Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata Općine Jakšić:

Predsjednik riječ daje općinskom načelniku koji iznosi da ovi kapitalni projekti
koji se utvrđuju ovom Odlukom planirani su našim proračunom za 2014. godinu, koji
smo prethodno donijeli a radi se o izgradnji kanalizacijskog sustava naselja
Treštanovci i pristupne ceste – odvojka ulice S. Radića prema vrtiću koji će se
financirati iz sredstava IPARDA.
Predsjednik otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih
13 vijećnika, sa 13 glasova „ZA“ odnosno jednoglasno, donijelo
Odluku
o prihvaćanju kapitalnih projekata Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Prijedlog Odluke o zaduženju za financiranje kapitalnih ulaganja za
izgradnju objekata komunalne infrastrukture – izgradnja kanalizacijske mreže
naselja Treštanovci:
Ad. 10.

Predsjednik riječ daje općinskom načelniku koji iznosi da je ovakvu odluku potrebno
donijeti jer smo, kao što vijećnici već znaju, krenuli u postupak javne nabave za izgradnju
kanalizacijske mreže naselja Treštanovci, a kako bi smo istu izgradili sredstvima IPARD-a,
prethodno se moramo zadužiti kreditnom linijom HBOR-a.
Predsjednik otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih
13 vijećnika, sa 13 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno, donijelo
Odluku
o zaduženju za financiranje kapitalnih
ulaganja za izgradnju objekata komunalne infrastrukture
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 11. Prijedlog

Odluke o zaduženju za financiranje kapitalnih ulaganja za
izgradnju objekata komunalne infrastrukture – izgradnja ner.ceste – odvojak ul.
S. Radića prema vrtiću:
Predsjednik riječ daje općinskom načelniku koji iznosi da je ovakvu odluku potrebno
donijeti jer smo, kao što vijećnici već znaju, krenuli u postupak javne nabave za izgradnju
nerazvrstanih cesta – odvojak ul.S. Radića prema vrtiću, a kako bi smo istu izgradili
sredstvima IPARD-a, prethodno se moramo zadužiti kreditnom linijom HBOR-a.
Predsjednik otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih
13 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“, donijelo
Odluku
o zaduženju za financiranje kapitalnih
ulaganja za izgradnju objekata komunalne infrastrukture
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 12. Prijedlog Odluke o visini zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Općine Jakšić u 2014. godini:
Predsjednik riječ daje općinskom načelniku koji iznosi da je ovakvu odluku donosimo
za poljoprivredno zemljište koje je u našem vlasništvu, te moli vijećnike da daju svoje
prijedloge za iznos visine naknade.
Predsjednik otvara raspravu. Za riječ se javio Zlatko Kovačević pitanjem koliki je lani
bio zakup, i prijedlogom da ostane isti kao i do sada tj. 1.200,00kn/ha – kako mu je
odgovorio općinski načelnik.
Mario Glavaš predlaže da naknada bude 1.000,00 kn/ha.
Tomislav Hećimović predlaže da naknada bude 1.400,00 kn/ha.
Predsjednik daje na glasovanje prvi prijedlog za koji je od ukupno nazočnih 13
vijećnika, 4 je glasovalo „ZA“.
Predsjednik daje na glasovanje drugi prijedlog. Za ovaj prijedlog od ukupno nazočnih
13 vijećnika, 7 je glasovalo „ZA“, a 2 su glasovali „PROTIV“. Predsjednik je utvrdio da je
općinsko Vijeće donijelo
Odluku
o visini jednogodišnje naknade za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Jakšić
u 2014. godini
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)
Ad. 13. Razmatranje i

donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite
i spašavanja na području Općine Jakšić u 2014. godini:
Predsjednik riječ daje općinskom načelniku koji iznosi da je naša zakonska
obveza krajem svake tekuće godine donijeti ovakve Smjernice za narednu.
Predsjednik otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno
nazočnih 13 vijećnika, sa 10 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“, donijelo

Smjernice
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jakšić
u 2014. godini
(Tekst Smjernica prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 14.Analiza sustava zaštite i spašavanja u 2013. godini:
Predsjednik riječ daje općinskom načelniku koji iznosi da je njegova zakonska
obveza krajem svake tekuće godine izraditi analizu sustava zaštite i spašavanja za našu
Općinu, te istu dostaviti općinskom Vijeću na usvajanje.
Predsjednik otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih
13 vijećnika, sa 10 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“, prihvatilo
Analizu
sustava zaštite i spašavanja za Općinu Jakšić u 2013. godini
(Tekst Analize prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 15. Izvješće o grobnim mjestima na grobljima Općine Jakšić:
Predsjednik Vijeća riječ daje Dinku Gurdon koji iznosi da što se tiče naših
groblja ono što je bitno je to da još uvijek ne moramo biti u brizi za proširenju
kapaciteta prostora, iako pri samom dolasku na groblja u Jakšiću i Svetinji stječe se
dojam da su gotovo popunjena.
Predsjednik otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih
13 vijećnika, sa 13 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno, prihvatilo
Financijsko izvješće o
grobnim mjestima na grobljima Općine Jakšić za 2013.godinu
(Tekst Izvješća prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ovim je dnevni red današnje sjednice odrađen.
Predsjednik Vijeća zahvalio se svima na radu i sudjelovanju, svima je zaželio sretne
nadolazeće blagdane, sretan Božić i Novu godinu, te zaključuje sjednicu.
Općinski načelnik pridružio se čestitkama predsjednika Vijeća svim vijećnicima
zaželio je sretne blagdane iznoseći žaljenje što kod donošenja proračuna, rebalansa i drugih
odluka vezanih uz isto, nitko nije imao nikakvih primjedbi niti bilo kakvog komentara, a
vidljivo je da isto nije jednoglasno usvojeno.
Dovršeno u 18,15 sati.

ZAPISNIK VODILA:

PREDSJEDNIK:

Jagoda Kovačić, struč.spec.oec.

Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i
136/12) i članka 35. Statuta općine Jakšić («Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13 )
Općinsko vijeće Općine Jakšić na 3. sjednici održanoj 19. prosinca 2013.,
donosi
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Jakšić za 2014. godinu
Članak l.
Ovom se Odlukom uređuje izvršavanje Proračuna Općine Jakšić za 2014.,
(u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i
obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna
te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i
rashoda Proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji. Posebni dio
proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama,
raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. U Planu razvojnih programa
iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija za 2014.godinu, koji
su razrađeni po pojedinim programima, i po izvorima financiranja. Prihodi, primici, rashodi i
izdaci proračuna iskazani su prema proračunskim klasifikacijama (organizacijska,
ekonomska, funkcijska, programska klasifikacija i izvorima financiranja).
Članak 3.
Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.
Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je općinski načelnik.
Naredbodavac za izvršenje Proračuna u cjelini je općinski načelnik.
Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim
propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu.
Članak 4.
Namjenski prihodi i primici proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne
namjene od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine, naknade s naslova osiguranja i
namjenski primici od zaduživanja.
Prihodi i primici iz stavka l. ovog članka uplaćuju se u Proračun.
Članak 5.
Namjenski prihodi iz članka 4. ove odluke koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini
prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.
Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni proračunskim korisnicima u nižem
opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik Proračuna može preuzeti i plaćati obveze
samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.
Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene i
namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima
i/ili projektima.

Prihodi kojima je posebnim zakonskim odredbama utvrđena namjena mogu se, u
slučaju nedostataka drugih prihoda Proračuna, pozajmiti za druge namjene pod uvjetom da se
vodi knjigovodstvena evidencija o visini pozajmice i izvršenim povratima.
Članak 6.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.
Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom i to
do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna. Korištenje proračunskih sredstava posebnog
dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.
U slučaju neravnomjerne dinamike priljeva sredstava općinski načelnik može
samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka, a prioritet će imati otplate
glavnice i kamata prema poslovnoj banci.
Članak 7.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih
prihoda.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun prethodnih godina, vraćaju se
uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.
Članak 8.
Sredstva za materijalna prava uposlenika Jedinstvenog upravnog odjela, koja su
planirana Proračunom, isplaćuju se u visini neoporezivih iznosa propisanih Pravilnikom o
porezu na dohodak.
Isplatu materijalnih prava iznad iznosa propisanih Pravilnikom o porezu na dohodak
može odobriti općinski načelnik.
Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu u Jedinstvenom upravnom odjelu
utvrđuje općinski načelnik, sukladno osiguranim proračunskim sredstvima koja su Odlukom o
proračunu planirana u masi sredstava za isplatu plaća.
Članak 9.
Odluku o zaduživanju Općine i davanju jamstva donosi općinsko Vijeće sukladno
Zakonu.
Uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske/Ministarstva financija u 2014. godini Općina
se može zadužiti do iznosa 3.523.000,00 kuna iskazanog u Računu financiranja zbog
provođenja IPARD programa Mjera 301:
- za projekt izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Treštanovci u iznosu od
2.830.000,00 kuna, i
- za projekt izgradnje ceste - odvojka ulice Stjepana Radića prema vrtiću u iznosu od
693.000,00 kuna.
Članak 10.
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.
Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući
načelna sigurnosti i likvidnosti. Ugovor o oročavanju sklapa Općinski načelnik. Prihodi od
upravljanja slobodnim novčanim sredstvima prihod su Proračuna. Novčana sredstva iz stavka
l. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31. prosinca 2014. godine.

Članak 11.
Kontrola postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, praćenje primjene
proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja obavljat će se u
Jedinstvenom upravnom odjelu.
Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su dati sve potrebne podatke, isprave i
izvješća koja se od njih zatraže. Ako se prilikom obavljanja kontrole utvrdi da su sredstva bila
nepravilno korištena korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja
sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila
nenamjenski utrošena. Odluku o umanjenju i obustavi doznake sredstava donijet će Općinski
načelnik.
Članak 12.
Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i
rashoda / izdataka Proračun se mora uravnotežiti izmjenama i dopunama Proračuna prema
postupku za donošenje proračuna.
Članak 13.
Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine. Samo naplaćeni
prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi proračuna za 2014. godinu.
Članak 14.
Ova Odluka objavljuje se u «Službenom glasniku Općine Jakšić», a stupa na snagu
0l. siječnja 2014.godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:021-05/13-01/49
URBROJ:2177/04-13/01-1

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Jakšić, 19. prosinca 2013.

Na temelju odredbe članka 87. Zakona o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12), članka
10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 55/09 i 139/10), i članka 35. Statuta
Općine Jakšić ("Službeni glasnik općine Jakšić", br. 77/13), Općinsko Vijeće općine Jakšić
na 3. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donosi
ODLUKU
o zaduženju za financiranje kapitalnih
ulaganja za izgradnju objekata komunalne infrastrukture
Članak 1.
Općina Jakšić (u daljnjem tekstu:Općina) zadužit će se kreditnom linijom HBOR-a
koji će biti plasiran putem javnog natječaja za izbor komercijalne banke do ukupnog iznosa
od 2.830.000,00 kn za financiranje izgradnje objekata komunalne infrastrukture i to kako
slijedi prema planu proračuna za 2014. godinu:
RAZDJEL 001 OPĆINA JAKŠIĆ
GLAVA 00101 Jedinstveni upravni odjel –komunalna infrastruktura
Funkcijska klasifikacija 052111: izgradnja kanalizacijskog sustava
Program 1013:izgradnja komunalne infrastrukture
Kapitalno –A 101302 IPARD PROGRAM MJERA 301 Izgradnja vodovoda i kanalizacije
Naziv investicije: Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Treštanovci
Račun : 421(na trećoj razini)
Račun:42141 – pozicija 122 – izgradnja kanalizacijske mreže naselja Treštanovci
Naziv računa računskog plana: Građevinski objekti
Namjena i cilj investicije: Smanjenje onečišćenja i zaštita bunara pitke vode na području
naselja kroz kontrolirano prikupljanje, transport i pročišćavanje otpadnih voda u cilju
stvaranja preduvjeta za održivi razvoj naselja Treštanovci.
Iznos za financiranje iz kredita:2.830.000,00 kn
Članak 2.
Općina će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:
Iznos kredita: 2.830.000,00 kn
Vrsta kredita: kunski kredit
Poček: 18 mjeseci
Rok i način vraćanja: 5 godina, u 60 jednakih mjesečnih anuiteta (nije uključen poček),
Kamatna stopa: 4%, fiksna
Metoda obračuna kamata: proporcionalna
Obračun kamata: kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno,
Naknada za obradu zahtjeva: do 1% na iznos odobrenog kredita, jednokratno
Naknada za rezervaciju sredstava: do 0,25% godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih
sredstava s primjenom 30 dana od datuma ugovora o kreditu
Instrumenti osiguranja: mjenice i bjanko zadužnice
Način korištenja kredita: 6 pojedinačnih korištenja, a nakon zaključenog Ugovora o dodjeli
sredstava iz IPARD programa s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju.

Članak 3.
Po primitku potpore sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava iz IPARD programa,
Općina Jakšić će u cijelosti primljena sredstva uplatiti poslovnoj banci iz čl.1. ove Odluke u
svrhu umanjenja glavnice kredita.
Sredstva za otplatu razlike kredita (razlika glavnice s pripadajućom kamatom)
osigurati će se u Proračunu Općine u iznosima godišnjih anuiteta prema otplatnom planu u
cijelom razdoblju otplate kredita.

Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“, a stupa na snagu dan
nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske/Ministarstva financija.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zaduženju za financiranje
kapitalni ulaganja za izgradnju objekata komunalne infrastrukture („Službeni glasnik Općine
Jakšić“, broj 74/12).
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:402-05/13-01/46
URBROJ: 2177/04-01/1-13-1

Predsjednik:
Boško Obradović, prof.

Jakšić, 19. prosinca 2013.

Na temelju odredbe članka 87. zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i
136/12), članka 3. Pravilnika o postupku zaduživanja i davanja jamstva jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10.) i temeljem
članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“ broj 77/13), Općinsko
vijeće Općine Jakšić, na svojoj 3. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju kapitalnih projekata Općine Jakšić
Članak 1.
Prihvaćaju se kapitalni projekti Općine Jakšić i utvrđuju sredstava za njihovo
financiranje kako slijedi:
r.br.

Naziv i namjena
Vrijednost:
Kapitalnog projekta:
1.
Izgradnja kanalizacijskog
2.830.000,00 kn
sustava naselja Treštanovci
2.
Izgradnja ner.ceste –odvojka
693.000,00 kn
ul.S.Radića prema vrtiću
UKUPNO:
3.523.000,00 kn

Izvori financiranja 2014.:
Banka/kredit 2.830.000,00 kn
Banka/kredit

693.000,00 kn

Banka/Kredit 3.523.000,00 kn

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Jakšić“.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prihvaćanju kapitalnih
projekata Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, br. 74/12).
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-05/13-01/50
URBROJ:2177/04-13/01-1

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Jakšić, 19. prosinca 2013.

Na temelju odredbe članka 87. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08 i 136/12), članka
10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 55/09 i 139/10), i članka 35. Statuta
Općine Jakšić ("Službeni glasnik općine Jakšić", broj 77/13), Općinsko Vijeće Općine Jakšić
na 3. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donosi
ODLUKU
o zaduženju za financiranje kapitalnih
ulaganja za izgradnju objekata komunalne infrastrukture
Članak 1.
Općina Jakšić (u daljnjem tekstu:Općina) zadužit će se kreditnom linijom HBOR-a
koji će biti plasiran putem javnog natječaja za izbor komercijalne banke do ukupnog iznosa
od 693.000,00 kn za financiranje izgradnje objekata komunalne infrastrukture i to kako slijedi
prema planu proračuna za 2014. godinu:
RAZDJEL 001 OPĆINA JAKŠIĆ
GLAVA 00101 Jedinstveni upravni odjel –komunalna infrastruktura
Funkcijska klasifikacija 04510:izgradnja ner. cesta-odvojak ul.S.Radića prema vrtiću
Program 1303:izgradnja komunalne infrastrukture
Kapitalno –A 101303 IPARD PROGRAM MJERA 301 Izgradnja ostalih građevinskih
objekata - ceste,nogostup
Naziv investicije: Izgradnja nerazvrstanih cesta-odvojak ul.S.Radića prema vrtiću
Račun : 421(na trećoj razini)
Račun:42131 – pozicija 127 –izgradnja nerazvrstanih cesta-odvojak ul.S.Radića prema vrtiću
Naziv računa računskog plana: Građevinski objekti
Namjena i cilj investicije: poboljšanje osnovne infrastrukture Općine Jakšić radi poticanja
gospodarske i socijalne aktivnosti.
Iznos za financiranje iz kredita:693.000,00 kn
Članak 2.
Općina će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:
Iznos kredita: 693.000,00 kn
Vrsta kredita: kunski kredit
Poček: 4 mjeseca
Rok i način vraćanja: 9 godina, u 108 jednakih mjesečnih anuiteta (nije uključen poček),
Kamatna stopa: 4%, fiksna
Metoda obračuna kamata: proporcionalna
Obračun kamata: kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno,
Naknada za obradu zahtjeva: do 1% na iznos odobrenog kredita, jednokratno
Naknada za rezervaciju sredstava: do 0,25% godišnje na iznos odobrenih, a neiskorištenih
sredstava s primjenom 30 dana od datuma ugovora o kreditu
Instrumenti osiguranja: mjenice i bjanko zadužnice
Način korištenja kredita: 6 pojedinačnih korištenja, a nakon zaključenog Ugovora o dodjeli
sredstava iz IPARD programa s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju.

Članak 3.
Po primitku potpore sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava iz IPARD programa,
Općina Jakšić će u cijelosti primljena sredstva uplatiti poslovnoj banci iz čl.1. ove Odluke u
svrhu umanjenja glavnice kredita.
Sredstva za otplatu razlike kredita (razlika glavnice s pripadajućom kamatom)
osigurati će se u Proračunu Općine u iznosima godišnjih anuiteta prema otplatnom planu u
cijelom razdoblju otplate kredita.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“, a stupa na snagu dan
nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske/Ministarstva financija.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zaduženju za financiranje
kapitalni ulaganja za izgradnju objekata komunalne infrastrukture („Službeni glasnik Općine
Jakšić“, broj 74/12).
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:402-05/13-01/47
URBROJ: 2177/04-01/1-13-1
Jakšić, 19. prosinca 2013.

Predsjednik:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br.
26/03.- pročišćeni tekst, 82/04.i 178/04., 38/09. ,79/09., 153/09., 49/11., 84/11. i 90/11. ), te
članka 35. Statuta općine Jakšić (Službeni glasnik općine Jakšić broj 77/13), Općinsko Vijeće
općine Jakšić na svojoj sjednici održanoj 19. prosinca 2013., donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Jakšić u 2014.
Članak l.
Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Jakšić u 2014. godini (u daljnjem tekstu:Program), određuje se opis poslova s
procjenom troškova za gradnju objekata, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima na području Općine
Jakšić za 2014. za:
l. javna rasvjeta
2.nerazvrstane ceste
Građenje objekata u točki l. prednjeg stavka financirat će se iz
l) proračuna
2)drugih izvora- MRRFEU
- IPARD MJERA 301 (ces.vrtić)
- ostali prihodi
UKUPNO (1-2)

250.000,00 kn
2.000.000,00 kn
693.000,00 kn
0,00 kn
2.943.000,00 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 financirat će se iz:
l) proračuna
415.000,00 kn
2) drugi izvori utvrđeni posl.zak.-sufinanciranje građ.
70.000,00 kn
3) drugi izvori-Hrv.vode, MRRFEU, IPARD
5.730.000,00 kn
MJERA 301
UKUPNO (1 , 2 i 3)

6.215.000,00 kn

NAZIV OBJEKTA
A-KOMUNALNI OBJEKTI (čl.1.)

PLANIRANI IZNOS U KUNAMA
2014.

l. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE
1.1. javna rasvjeta i rek.NN.mreže Eminovci -Treštanovci

80.000,00

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

100.000,00

3. VRTIĆ
3.1. proj.dok. i dr.za izgr. Odvojka ul. S. Radića prema vrtiću
3.2. proj.dok., i izgradnja vrtića – I faza

693.000,00
2.000.000,00

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

40.000,00
30.000,00

4.2. proj.dok. i izgr. nogostupa naselja Rajsavac

UKUPNO: (A)

___________________________________________
2.943.000,00

B- KOMUNALNI OBJEKTI I OPREMA (čl.2.)
2. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
ZA OPSKRBU PITKOM VODOM i
ODVODNJU OTPADNIH VODA
2.1. izgradnja vodovodne mreže spoj naselja Eminovci, Svetinja, Bertelovci
Jakšić
50.000,00
2.2. izgr.vodovodne mreže
naselja Radnovac – Rajsavac
40.000,00
2.3.izrada proj.dok. i građ.dozvole za kanal. i
vodovodne mreže naselja Treštanovci
2.830.000,00
2.4. izrada proj.dok., građ.dozvole i izgradnja kanal.
mreže naselja Svetinja
50.000,00
2.5. Izrad proj.dok.reg.sust.odvodnje otp.voda nas.Jakšić
I priklj.na prečistač gr.Pleternice
35.000,00
2.6. Izrada proj.dok.i građ.dozv.za izgradnja
Kanalizacijske mreže Tekić
140.000,00
2.7. izrada proj.dok.i građ.dozv.za izgr.kanalizacije
mreže Cerovac – Granje
160.000,00
2.8. izgradnja i rekonstrukcija kanal.naselje Jakšić
110.000,00
2.9. proj.dok.građ.dozv.i izgr.vodovod.mreže Tekić
150.000,00
2.10. proj.dok.građ.dozv. i izgr.vodovod.mreže
Cerovac – Granje
150.000,00
2.11. Gospodarska zona –kom.i cestovna infr.
2.500.000,00
_____________________________________________
UKUPNO:(B)
6.215.000,00
SVEUKUPNO: (A+B)

9.158.000,00

Članak 4.
Ovaj Program objavljuje se u Službenom glasniku Općine Jakšić, a stupa na snagu 1.
siječnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:363-01/13-01/33
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
UR.BROJ:2177/04-01/13-1
Boško Obradović, prof.
Jakšić, 19. prosinca 2013.

Na temelju članka 30.stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br.26/03.pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09.,79/09.,153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), te članka 35.
Statuta općine Jakšić (Službeni glasnik općine Jakšić broj 77/13), Općinsko Vijeće općine
Jakšić na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Jakšić za 2013.
Članak l.
Ovim Izmjenama i dopunama Programa (u daljnjem tekstu: Program) određuje se opis
poslova s procjenom troškova za gradnju objekata, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima na području općine
Jakšić za 2013. za:
l. javna rasvjeta
2.nerazvrstane ceste
Građenje objekata u točki l prednjeg stavka financirat će se iz
l) proračuna
476.000,00 kn
2)drugih izvora-MRRFEU (san.nog.,izgr. vrtića) 868.100,00 kn
-IPARD MJERA 301 (cesta prema
vrtiću)
0 kn
- ostali prihodi
0 kn
UKUPNO (1-2)
1.344.100,00 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 financirat će se iz:
l) proračuna
2) drugi izvori utvrđeni posl.zak.-sufinanciranje građ.
3) drugi izvori-Hrv.vodeMRRFEU,IPARD
MJERA 301
UKUPNO (1 , 2 i 3)

26.300,00 kn
0 kn
0 kn
26.300,00 kn

- 2 Članak 3.
Objekti i prihodi navedeni u članku 1.i 2. ovog Programa raspoređuju se:
PLANIRANI IZNOS U KUNAMA

NAZIV OBJEKTA

2013.

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

0

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

0

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

UKUPNO: (A)

50.000,00
1.226.000,00
68.100,00

___________________________________________
1.344.100,00

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-B-S-Jakšić
0
2.2. izgradnja vod.mreže nas.Radnovac-Rajsavac
15.000,00
2.3. izrada proj.dok. i građ.dozvole za kanal. i
vodovodne mreže naselja Treštanovci
11.300,00
2.4. izrada proj.dok.i građ.dozvole za kanal.
mrežu naselja Svetinja
0
2.5. Izrad proj.dok.reg.sust.odvodnje otp.voda nas.Jakšić
I priklj.na prečistač gr.Pleternice
0
2.. Izrada proj.dok.i građ.dozv.za izgr.kanal.
mreže Tekić
0
2.7. izrada proj.dok.i građ.dozv.za izgr.kanalizacije
mreže Cerovac – Granje
0
2.8. izgradnja i rekonstrukcija kanal.naselje Jakšić
0
2.9. proj.dok.građ.dozv.i izgr.vodovod.mreže Tekić
0
2.10. proj.dok.građ.dozv.i izgr.vodovodne mreže
Cerovac – Granje
0
_____________________________________________
UKUPNO:(B)
26.300,00

SVEUKUPNO: (A+B)

1.370.400,00

Ovaj Program objavljuje se u Službenom glasniku Općine Jakšić, a stupa na snagu osmog dana od
objave.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:363-01/13-01/34
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
UR.BROJ:2177/04-01/13-2
Boško Obradović, prof.
Jakšić, 19. prosinca 2013.

Na temelju članka 28. stavak l. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03.pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11. i 90/11.), te članka 35.
Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj 77/13), a na prijedlog općinskog
načelnika Općine Jakšić, Općinsko vijeće Općine Jakšić na sjednici održanoj 19. prosinca
2013. godine, donosi
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2014. godini u Općini Jakšić
Članak l.
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini (u daljnjem tekstu:Program) određuje se
održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini u Općini Jakšić za komunalne
djelatnosti:
-

odvodnja atmosferskih voda,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja,
javna rasvjeta

Programom iz stavka l. ovog članka utvrđuje se:
-

opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom
izvora financiranja.
Članak 2.

U 2014. održavanje komunalne infrastrukture iz članka l. ovog Programa u Općini
Jakšić obuhvaća:
I.

Odvodnja atmosferskih voda:

redovito čišćenje uličnih kanala za odvodnju atmosferskih voda na području
općine Jakšić
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 30.000,00 kuna, a financirati će
se iz sredstava komunalne naknade.
-

II. Održavanje nerazvrstanih cesta
-

redovito održavanje nerazvrstanih makadamskih cesta ukupne dužine oko 6 km i
asfaltiranih ulica naselja Općine ukupne dužine 11km i poljskih putova.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu

od 260.000,00 kuna, a financirati će se djelomično iz sredstava komunalne naknade,
sredstava proračuna, prihoda koji se ostvari od šumskog doprinosa i prodaje i zakupa
poljoprivrednog zemljišta.
III. Održavanje groblja
-

održavanje zelenih površina i raslinja u grobljima,
uređenje mrtvačnice u mjesnim grobljima
ostala tekuća održavanja

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom
iznosu od 140.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade i iz
sredstava proračuna.

IV. Javna rasvjeta
-

zamjena rasvjetnih tijela i ostalog materijala
utrošak električne energije
ostali popravci

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od
282.800,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.
Članak 3.
Ovaj Program objavljuje se u Službenom glasniku Općine Jakšić, a stupa na snagu l.
siječnja 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:363-03/13-01/35
URBROJ:2177/04-01/12-1

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Boško Obradović, prof.

Jakšić, 19. prosinca 2013.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03.-pročišćeni tekst,
82/04., 178/04., 38/09.,79/09., 153/09., 49/11., 84/11. i 90/11.), te članka 35. Statuta Općine
Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj 77/13), a na prijedlog općinskog načelnika
Općine Jakšić, općinsko Vijeće općine Jakšić donosi

IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
za 2013. u Općini Jakšić
Članak l.
Ovim Izmjenama Programa (u nastavku teksta: Program) određuje se održavanje
komunalne infrastrukture u 2013. u Općini Jakšić za komunalne djelatnost:
-

odvodnja atmosferskih voda,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja,
javna rasvjeta

Programom iz stavka l. ovog članka utvrđuje se:
-

opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom
izvora financiranja.

Članak 2.
U 2013. održavanje komunalne infrastrukture iz članka l. ovog Programa u Općini
Jakšić obuhvaća:
I.Odvodnja atmosferskih voda:
redovito čišćenje uličnih kanala za odvodnju atmosferskih voda na području
općine Jakšić
Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 15.000,00 kuna, a financirati
će se iz sredstava komunalne naknade.
-

II. Održavanje nerazvrstanih cesta
-

redovito održavanje nerazvrstanih makadamskih cesta ukupne dužine oko 6 km,
asfaltiranih ulica naselja Općine ukupne dužine oko 11km i poljskih putova.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu
od 195.300,00 kuna, a financirati će se djelomično iz sredstava komunalne naknade,
sredstava proračuna, prihoda koji se ostvari od šumskog doprinosa i prodaje i zakupa
poljoprivrednog zemljišta.

III. Održavanje groblja
-

održavanje zelenih površina i raslinja u grobljima,
uređenje mrtvačnice u mjesnim grobljima
ostala tekuća održavanja

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom
iznosu od 84.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade i iz
sredstava proračuna.

IV. Javna rasvjeta
-

zamjena rasvjetnih tijela i ostalog materijala
utrošak električne energije
ostali popravci

Sredstva za izvršenje radova u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od
217.100,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.
Članak 3.
Ovaj Program objavljuje se u Službenom glasniku Općine Jakšić i stupa na snagu
osmog dana od objave.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:363-03/13-01/36
URBROJ:2177/04-01/13-1

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Jakšić, 19. prosinca 2013.

Boško Obradović, prof.

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:363-03/13-01/37
URBROJ:2177/04-01/13-1
Jakšić, 19. prosinca 2013.
Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (NN, broj 153/09,63/11 i 130/11), te
članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić, broj 77/13.), Općinsko
vijeće Općine Jakšić na 3. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. godine, donosi

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014. godini
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini (u daljnjem tekstu:
Plan) planiraju se radovi i financijska sredstva za izgradnju komunalnih vodnih građevina na
području Općine Jakšić u 2014. godini za djelatnost:
-

javne vodoopskrbe,
javne odvodnje.

Planom su obuhvaćeni radovi i aktivnosti kojima je nositelj Općina Jakšić i komunalno
poduzeće Tekija d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Požega, Vodovodna l, kao javni
isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje.
Članak 2.
Gradnja građevina iz članka 1. ovog Plana financirat će se u 2014. godini u procijenjenom
iznosu od ukupno 885.000,00 kn.
II. JAVNA VODOOPSKRBA
Članak 3.
U 2014. godini na području Općine Jakšić u djelatnosti javne vodoopskrbe planiraju se
sljedeće aktivnosti:
OPSKRBA PITKOM VODOM
1. Izgradnja vodovodne mreže naselja Tekić
2. Izgradnja vodovodne mreže naselja Cerovac – Granje
3. Izgradnja vodovodne mreže – spoj naselja EminovciSvetinja – Bertelovci – Jakšić
4. Izgradnja vodovodne mreže naselja Radnovac – Rajsavac
UKUPNO:

150.000,00kn
150.000,00kn
50.000,00kn
40.000,00kn
390.000,00kn

Radovi od r.br.1-4 financirat će se iz sredstava naknade za priključenje na komunalne vodne građevine
i iz sredstava naknade za razvoj vodoopskrbe.

III. JAVNA ODVODNJA
Članak 4.
U 2014. godini na području Općine Jakšić u djelatnosti javne odvodnje planiraju se
sljedeće aktivnosti:
ODVODNJA OTPADNIH VODA
1. Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Jakšić i priklj.
na prečistač grad Pleternica
2. Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Svetinja
3. Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Tekić
4. Izgradnja i rekonstrukcija kanal.nas.Jakšić
5. Izgradnja kanalizacijske mreže u naseljima Cerovac – Granje
UKUPNO:

35.000,00 kn
50.000,00 kn
140.000,00 kn
110.000,00 kn
160.000,00 kn
495.000,00 kn

Radovi od red.br.1.- 5 financirati će se iz sredstava naknade za priključenje na komunalne vodne
građevine za javnu odvodnju i iz sredstava naknade za razvoj odvodnje.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 5.
Ovaj Plan objavljuje se u Službenom glasniku Općine Jakšić, a stupa na snagu 01.
siječnja 2014. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta općine Jakšić (Službeni
glasnik Općine Jakšić broj 77/13), općinsko Vijeće općine Jakšić na sjednici održanoj 19.
prosinca 2013. donosi

ODLUKU
o visini jednogodišnje naknade za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Jakšić
u 2014.
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 2014.
III
Poljoprivredno zemljište iz članka 1. ove Odluke dati će se u zakup 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 jednogodišnjem zakupu.
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 osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Jakšić».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:320-01/13-01/27
URBROJ:2177/04-01/1-13-1

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Jakšić, 19. prosinca 2013.

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta općine Jakšić (Službeni
glasnik Općine Jakšić broj 77/13), općinsko Vijeće općine Jakšić na sjednici održanoj 19.
prosinca 2013. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja
nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave
Požeško-slavonske županije
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja
nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Požeško – slavonske županije, u svim
dijelovima i točkama Izvješća koje se odnosi na Općinu Jakšić.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Jakšić».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:402-01/13-01/18
URBROJ:2177/04-01/1-13-7

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Jakšić, 19. prosinca 2013.
Temeljem članka 28. Stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanja (Narodne novine 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10) i članka 35. Statuta općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj
77/13), a na prijedlog općinskog načelnika, općinsko Vijeće na 3. sjednici općinskog vijeća
održanoj dana 19. prosinca 2013. donijelo je:

Analizu sustava zaštite i spašavanja za Općinu Jakšić u 2013.g.
UVOD
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje.
Temeljne zadaće sustava zaštite i spašavanja su prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica,
planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i
većih nesreća te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi žurne
normalizacije života na području na kojem je događaj nastao, a ostvaruju se:
 identifikacijom opasnosti, procjenom učinaka, ocjenjivanjem stanja
operativnih snaga zaštite i spašavanja te izradom procjene ugroženosti i
planova djelovanja, mjera i postupaka,
 vođenjem evidencije svih izvora rizika i opasnosti,

 trajnim organiziranjem, pripremanjem, osposobljavanjem, uvježbavanjem i
usavršavanjem sudionika zaštite i spašavanja,
 uzbunjivanjem građana i priopćavanjem uputa o ponašanju glede moguće
„opasnost“,
 obavješćivanjem sudionika zaštite i spašavanja o prijetnjama te
mogućnostima, načinima, mjerama i aktivnostima zaštite i spašavanja,
 aktiviranjem i djelovanjem operativnih snaga, ostvarivanjem zadaća zaštite i
spašavanja u suradnji s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih
organizacija, na temelju sklopljenih međunarodnih ugovora,
 organiziranjem djelotvornog praćenja aktivnosti opasnih izvora i potencijalno
opasnih situacija,
 informiranjem javnosti.
Operativne snage sastoje se od:
 stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini,
 službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave
u svojoj redovitoj djelatnosti,
 zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,
 zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite,
 službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti.

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne)
samouprave rukovode i koordiniraju općinski načelnik, uz stručnu potporu stožera zaštite i
spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik, izravno zapovijeda operativnim
snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Operativne snage na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave djeluju na
temelju odluke općinski načelnik,
Dijelovi sustava zaštite i spašavanja, u slučajevima neposredne prijetnje od nastanka
katastrofe ili velike nesreće, aktiviraju se po nalogu općinski načelnik, a u slučaju izostanka
njihovog naloga na temelju odluke ravnatelja Uprave.
U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave:
 najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, u cjelini razmatraju stanje
sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja, te
donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom
području,
 u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i
spašavanja u narednoj godini,
 donose procjenu ugroženosti i plan zaštite i spašavanja,
 donose opće akte kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i
spašavanja,
 obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, općinski načelnik jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave za svoje područje:
 izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima nacrte procjene ugroženosti, uz prethodno
pribavljenu suglasnost Uprave,
 izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima nacrte planova zaštite i spašavanja,
 predlaže financiranje sustava zaštite i spašavanja na svom području,
 priprema prijedloge općih akata kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u
provođenju zaštite i spašavanja,
 određuje operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i
spašavanje, sukladno procjeni ugroženosti,
 osigurava uvjete za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u
zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i okoliša, sukladno planovima zaštite i spašavanja,
 osigurava uvjete za poduzimanje i drugih mjera važnih za otklanjanje posljedica
katastrofa i velikih nesreća te obavlja i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene
zakonom.
U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće općinski načelnik, ima
pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno-tehničke potencijale s područja te
jedinice lokalne samouprave, sukladno planu zaštite i spašavanja.
Kada je općinski načelnik, uposlio sve kapacitete i mogućnosti s područja jedinice lokalne
samouprave, upućuje županu zahtjev za dopunsku pomoć s područja županije.
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu
pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik.
Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne)
samouprave i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne
prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Pozivanje i aktiviranje stožera nalaže općinski načelnik.
Članovi stožera pozivaju se, u pravilu, putem nadležnih županijskih centara 112 ili na način
utvrđen planom zaštite i spašavanja određene razine.
Plan pozivanja stožera donosi općinski načelnik i dio je plana zaštite i spašavanja grada.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe stožera zaštite i spašavanja obavljaju jedinstveni
upravni odjeli jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

ZAKONSKE ODREDBE






Zakon o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 174/04)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 79/07)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 38/09)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 127/10)
Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(Narodne novine 38/08)
 Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine
40/08)
 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja (Narodne novine 44/08)

 Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje
(Narodne novine 111/07)

1. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U 2013.g. poduzeto je slijedeće:
 Donesena je Odluka o imenovanju stožera zaštite i spašavanja
 Donesene su Smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2014.g.
 Donesene su mjere zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju
 Donesene su mjere zaštite i spašavanja u turističkoj sezoni
 Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara u 2013.g.

2. CIVILNA ZAŠTITA (stožer zaštite i spašavanja)
U stožer zaštite i spašavanja imenovani su:
FUNKCIJA
Načelnik
Stožera
Zamjenik
načelnika
Član Stožera
za
protupožarnu
zaštitu
Predstavnik
Policijske
uprave
Predstavnik
Područnog
ureda za
zaštitu i
spašavanje
Član Stožera
za
medicinsko
zbrinjavanje
Član Stožera
za
veterinarsko
zbrinjavanje i
asanaciju
Član Stožera
za

IME I
PREZIME
Mile Barišić
Dinko
Gurdon
Krunoslav
Kolar

ADRESA
Tekić 22
P. Radića
3a,Jakšić
Radnovac

TELEFON
POSAO
STAN
257-777

TELEFON
24 SATA
098/215279

315 514

0992143323

0989869972

098-490230

M. Krleže
18/3
Damir
Samardžija

K. Trpimira
19, Požega

290 603

281 005

095 826 4081

Vesna
Dujmović

I.B.
Mažuranić 5
Požega

257 195

Zoran Rajšić

Hrv.
branitelja
131, Požega

211 612

271 015

099 22 11
605

Marina
Mihalj

K. Tomislava
28, Jakšić

257 195

257 299

098 930 9657

098 828 824

E- mail adresa

opcina-jaksicvijece@po.htnet.hr

zbrinjavanje
stanovništva i
evakuaciju

-

2.1.

Održano je 1. sjednica stožera zaštite i spašavanja na kojima se raspravljalo o
stanju sustava zaštite i spašavanja na području općine, razmatran prijedlog izmjene
Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite.

Tim civilne zaštite opće namjene

Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavana i Planu civilne zaštite ustrojen je tim
civilne zaštite opće namjene koji broji 25 obveznika. Izvršeno je smotriranje tima i izvršeno je
usklađivanje sa evidencijom ureda za obranu.

3. PREVENTIVA
Donesen je Plan zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite koji su usvojeni na 16. sjednici
općinskog vijeća održanoj dana 11. listopada 2012.

3.1.

Plan zaštite i spašavanja

Planovi općine sastoje se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa
zadaćama svakog nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje
operativnih snaga u aktivnostima zaštite i spašavanja na određenom području.
Planovi se donose poradi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava
zaštite i spašavanja, preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i
potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, te provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja
posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Planovi se sastoje od:
1. Upozoravanja,
2. Pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i narastanja operativnih snaga,
3. Mjera zaštite i spašavanja.
Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju za svaki događaj iz Procjene koji
može izazvati katastrofu i veliku nesreću te za opasnosti i prijetnje:
- poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana,
- potres,
- opasnosti od prirodnih uzroka,
- tehničko-tehnološke izazvane nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim
objektima u gospodarstvu i u prometu,
- nuklearne i radiološke nesreće,
- epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija.

3.2.

Plan civilne zaštite

Plan CZ je dio Plana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se sastoji od
ustroja civilne zaštite, popune obveznicima i materijalno – tehničkim sredstvima i

mobilizacije, a sadrži i sljedeće mjere civilne zaštite:
a) Mjera sklanjanja,
b) Mjera evakuacije,
c) Mjera zbrinjavanja

4. VATROGASTVO
Vatrogasna postrojba DVD-a Jakšić utvrđuje se planom kao postrojba s područjem
odgovornosti za cijelu općinu Jakšić, odnosno središnja postrojba, kojoj pripadaju osim
mjesta Jakšić i naselja : Bertelovci, Cerovac, Eminovci, Granje, Rajsavac, Svetinja, Tekić,
Treštanovci i Radnovac.
S obzirom na opremljenost i broj vatrogasaca na području općine, a vezano i za broj požara u
posljednjih 10 godina, planom utvrđena vatrogasna postrojba je vatrogasna postrojba DVD-a
Jakšić koja broji 20 operativnih dobrovoljnih vatrogasca i 1 profesionalnog vatrogasca
Požeške javne vatrogasne postrojbe kojoj je Općina Jakšić jedan od suosnivača.
Za DVD, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u Proračunu
u 2013.g. osigurana su sredstva za rad DVD-a.

5. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANAJNJE
Pregled podrumskih prostorija koje se mogu koristiti za sklanjanje
Naselje

Vlasnik

ADRESA

NIKICA KREŠIĆ

Stjepana Radića 62, JAKŠIĆ

DANIJEL OBST

Kolodvorska 105, JAKŠIĆ

KARLO KOVAČEVIĆ

Hrvatskih branitelja 4, JAKŠIĆ

ZVONKO ESTER

Stjepana Radića 39, JAKŠIĆ

JOZO DODIG

Stjepana Radića 40, JAKŠIĆ

OŠ „MLADOST „ JAKŠIĆ,

PODRUČNA ŠKOLA RAJSAVAC

BRANKICA LUKIĆ

Rajsavac 48

Treštanovci

ANTUN KELAM

Treštanovci 2e

Cerovac

KREŠIMIR PAIĆ

Cerovac 1

Eminovci

MILAN HEIN

Vukovarska 117, EMINOVCI

Jakšić

Rajsavac

6. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal općine. Članove udruga je potrebno
uključiti u one segmente sustava zaštite i spašavanja obzirom na područje rada za koje su
osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u
redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustva u organizaciji i dr.
7. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni
križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje
komunalne infrastrukture – vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja, te pravne osobe
koje se bave građevinski, prijevozničkim, turističkim i drugim djelatnostima o interesa
za zaštitu i spašavanje)
7.1. Operativne snage zaštite i spašavanja
1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Jakšić,
2. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Jakšić
3. Ambulanta opće medicine „Jakšić“,
4. Ljekarna Pablo
5. Veterinarska stanica
6. DVD „Jakšić“, Jakšić,
7.2. Pravne osobe sa snagama i kapacitetima od značaja za zaštitu i spašavanje na
području
općine
Konzum d.o.o
Metra d.o.o
POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO "PRSKAVAC", Treštanovci 16
POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO HAJZLER, Jakšić, Osječka 5
POLJOPRIVREDNI OBRT "DARIO, Cerovac 6B
MLIN CEROVAC, Cerovac 7
Mlinarska radnja "MLIN, JAKŠIĆ", Jakšić, Osječka 6
HLADNJAČE OBST, Jakšić, Osječka 69
Obrt bravarije, plinske i vodovodne instalacije "SENIČAR", Eminovci, Jelačićeva 46
Završni radovi "FINIŠ", CEROVAC 47
Automehaničarska radnja "Željko Banaj", Jakšić, Osječka 73
"ELEKTRO-MONT", Jakšić, Stjepana Radića 40
Strojobravarska radionica, Radnovac 21, Jakšić

7.3. Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje na području Općine Jakšić
ADRESA
RED.
BROJ

TELEFON

IME I PREZIME
POSAO

STAN

TELEFON
24 SATA

LOVAČKO DRUŠTVO "Seljak"
1.

2

Predsjednik: Tomislav K. Tomislava 3, Jakšić
Pečur
Tajnik: Ivica Kovačević Osječka 1c, Jakšić
257-753
ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "Slavonac" Jakšić
Predsjednik: Željko
Bertelovci 2c
257 635
Kocijan

098/9404445
0992571230
0915088159

Tajnik
ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO "Zelena Laguna" Rajsavac
Predsjednik : Ivan
Rajsavac 53
257 502
Miletić
Tajnik: Branko
V. Korajca 42, Požega
201 650
Radovanović
„Matica umirovljenika“ Jakšić
Predsjednik: Stjepan
S. Radića 22
257 106
Marković
Tajnik:
Mirka Gurdon

3

4

0981642313

0912570100
0989869972

ZAKLJUČAK
Temeljem analize sustava zaštite i spašavanja može se zaključiti da je stanje sustava zaštite i
spašavanja zadovoljavajuće.
Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava zaštite i spašavanja, izvršena su
smotriranja i popuna Tima civilne zaštite opće namjene, nositelji zadaća i aktivnosti po
mjerama zaštite i spašavanja upoznati su sa planskim dokumentima, a stožer zaštite i
spašavanja aktivno je uključen u provođenje mjera zaštite i spašavanja.
U narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti na edukaciji i uvježbavanju snaga
zaštite i spašavanja kroz provođenje vježbi i edukacija, te kroz proračun osigurati dostatna
financijska sredstva za realizaciju navedenih zadaća.

IZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2013. godini
Red

REALIZIRANO

PLANIRANO

u 2013. god. (kn)

u 2013. god. (kn)

OPIS POZICIJE
broj

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I POSTROJBE CZ (opće namjene)

1.

-osiguranje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje, sklanjanje i druge
aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju

-Stožer zaštite i spašavanja

12.000,00

13.000,00

0

2.000,00

12.000,00

15.000,00

9.000,00

9.000,00

-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe

65.000,00

120.000,00

- Javna vatrogasna postrojba PSŽ

56.000,00

56.000,00

130.000,00

185.000,00

-Postrojba – tim CZ opće namjene
-Poslovi zaštite i spašavanja
- vježba
-Smotriranje postrojbe opće namjene i
vježba
UKUPNO:
VATROGASTVO
-Vatrogasna zajednica

2.

-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od
požara
UKUPNO:

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
3.

-Tekuće održavanje
UKUPNO:

-

-

-

-

UDRUGE GRAĐANA
4.

5.

NAVESTI KOJE

-

-

UKUPNO:

-

-

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)

NAVESTI KOJE

-

-

UKUPNO:

-

-

142.000,00

200.000,00

SVEUKUPNO
ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:810-01/13-01/12
URBROJ:2177/04-01/13-1
Jakšić , 19. prosinca 2013.
PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Temeljem članka 28. Stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanja (Narodne novine 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) i članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić 77/13), a
na prijedlog općinskog načelnika općine Jakšić, općinsko Vijeće na 3. sjednici općinskog
vijeća održanoj dana 19. prosinca 2013. donijelo je:

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za općinu
Jakšić u 2014.g.
UVOD
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje.
U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave:
 najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, u cjelini razmatraju stanje
sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja, te
donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom
području,
 u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i
spašavanja u narednoj godini,
 donose procjenu ugroženosti i plan zaštite i spašavanja,
 donose opće akte kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i
spašavanja,
 obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.















U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, općinski načelnik jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave za svoje područje:
izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima nacrte procjene ugroženosti, uz prethodno
pribavljenu suglasnost Uprave,
izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima nacrte planova zaštite i spašavanja,
predlaže financiranje sustava zaštite i spašavanja na svom području,
priprema prijedloge općih akata kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u provođenju
zaštite i spašavanja,
određuje operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i
spašavanje, sukladno procjeni ugroženosti,
osigurava uvjete za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i
spašavanju ljudi, imovine i okoliša, sukladno planovima zaštite i spašavanja,
osigurava uvjete za poduzimanje i drugih mjera važnih za otklanjanje posljedica katastrofa i
velikih nesreća te obavlja i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

ZAKONSKE ODREDBE
Zakon o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 174/04)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 79/07)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 38/09)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 127/10)
Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(Narodne novine 38/08)

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i
planova zaštite i spašavanja (Narodne novine 118/12)
 Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne novine
40/08)
 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja (Narodne novine 44/08)
 Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje
(Narodne novine 111/07)

8. CIVILNA ZAŠTITA (stožer zaštite i spašavanja, timovi CZ)
Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za općinu
Jakšić, srednjoročnom planu razvoja, osobnoj i materijalnoj formaciji, te usklađeno s
osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti
djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara
redovita djelatnost, u 2014.g. izvršiti:
 Temeljem odredbi čl. 28. do 29.b. Zakona o zaštiti i spašavanju (u daljnjem tekstu:
Zakon, NN br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), propisuje se obveza izrade i donošenja
planskih dokumenata zaštite i spašavanja (procjena ugroženosti od katastrofa i velikih
nesreća i planova zaštite i spašavanja). Navedene planske dokumente redovito
ažurirati i usklađivati.
 Temeljem odredbi Zakona, Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja (NN br. 40/08. i 44/08.), te Pravilnika o ustrojstvu, popuni i
opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (NN br. 111/07),
potrebno je provesti popunu postrojbi civilne zaštite, njihovo opremanje,
osposobljavanje, a prema potrebi i aktiviranje,
 Temeljem Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu
procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (Narodne novine 118/12)
uskladiti Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te
Planova zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite sa odredbama navedenog
pravilnika,
 Izvršiti smotriranje Tima civilne zaštite opće namjene,
 Izvršiti smotriranje povjerenika civilne zaštite,
 Izvršiti smotriranje teklića,
 Vršiti redovito ažuriranje planskih, operativnih dokumenata,
 najmanje jednom godišnje izvršiti usklađenje Planova zaštite od požara s novonastalim
uvjetima,
 izvršiti edukaciju povjerenika civilne zaštite u cilju upoznavanja sa zadacima i
obvezama iz Plana Zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite,
 Održati jednu vježbu stožera zaštite i spašavanja, povjerenika civilne zaštite i tima CZ,
 Najmanje dva puta godišnje održati sjednicu stožera zaštite i spašavanja

9. VATROGASTVO

Nastaviti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od
požara.
Proračunom osigurati sredstva za rad DVD i Vatrogasne postrojbe PSŽ.
10. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
HGSS, planinari, kinolozi, radioamateri, aero-klubovi, i dr.)

Za navedene udruge, sukladno njihovim razvojnim projektima i programima od značaja
za zaštitu i spašavanje, utvrditi aktivnosti koje će se financirati iz proračuna jedinice lokalne
samouprave. Cilj je kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje udruge u jedinstvenom sustavu
zaštite i spašavanja.
11. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni
križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje
komunalne infrastrukture – vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja, te pravne osobe
koje se bave građevinski, prijevozničkim, turističkim i drugim djelatnostima o interesa
za zaštitu i spašavanje)

Većina službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u redovnoj djelatnosti, sve one su
ustrojene i djeluju na višim razinama, tako da zbog potrebe praćenja stanja na ovom
području treba ubuduće redovito tražiti analize stanja bitnih za sustav zaštite i spašavanja
ovih službi.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, imaju obvezu
uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima
angažiranja prema Planu djelovanja zaštite.
Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u
svojoj redovnoj djelatnosti uključene su u zaštitu i spašavanje na području Općine kroz
svoje sudjelovanje u Stožeru zaštite i spašavanja (djelatnici MUP-a i DUZS i dr.), kao
savjetodavna tijela, ali i kao operativa u provođenju određenih zakonom propisanih radnji
kojima se bave i u svojoj redovnoj djelatnosti (MUP - regulacija prometa, sprečavanje
nereda, državne inspekcijske službe i sl.).

iZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini
Red

REALIZIRANO

PLANIRANO

u 2013. god. (kn)

u 2014. god. (kn)

OPIS POZICIJE
broj

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I POSTROJBE CZ (opće namjene)
-osiguranje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje, sklanjanje i druge
aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju
-Stožer zaštite i spašavanja
1.

12.000,00

12.000,00

-Postrojba – tim CZ opće namjene
-Poslovi zaštite i spašavanja
- vježba
-Smotriranje postrojbe opće namjene i
7.000,00
vježba
UKUPNO:

12.000,00

19.000,00

9.000,00

9.000,00

65.000,00

120.000,00

VATROGASTVO
-Vatrogasna zajednica
2.
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbeDVD Jakšić

-Vatrogasna postrojba PSŽ

56.000,00

50.000,00

130.000,00

179.000,00

- Plan zaštite od požara-usklađenja
UKUPNO:

SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
3.

-Tekuće održavanje
UKUPNO:

-

-

-

-

UDRUGE GRAĐANA
4.

NAVESTI KOJE

-

-

UKUPNO:

-

-

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
5.

NAVESTI KOJE
UKUPNO:
SVEUKUPNO
142.000,00

198.000,00

ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:810-01/13-01/11
URBROJ:2177/04-01/13-1
Jakšić, 19. prosinca 2013.g.
PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

KLASA:363-01/13-01/32
URBROJ:2177/04-03-01/1-13-1
Jakšić, 13. prosinca 2013.
Na temelju Članka 43. Odluke o grobljima (Službeni glasnik općine Jakšić broj
39/06.), Jedinstveni upravni odjel općine Jakšić općinskom Vijeću općine Jakšić, podnosi
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O
GROBNIM MJESTIMA NA GROBLJIMA OPĆINE JAKŠIĆ
ZA 2013.
Korištenje grobnih mjesta rješavano je sukladno Odluci o naknadi kod dodjele
grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta donesenoj od strane
općinskog Poglavarstva općine Jakšić (Službeni glasnik broj 40/06.).
Po naprijed navedenom izdana su rješenja i izvršena naplata kako slijedi:
Jakšić -------------------

6 grobnih mjesta

4.240,00 kn

Svetinja ----------------- 4 grobna mjesta

2.400,00 kn

Treštanovci-------------

1 grobno mjesto

600,00 kn

Rajsavac----------------- 2 grobna mjesta

1.200,00 kn

Tekić--------------------- 2 grobna mjesta

1.800,00 kn

Jakšić (pravoslavno)--- 1 grobno mjesto

600,00 kn

SVEUKUPNO: 16 grobnih mjesta -------- 10.840,00 kn

Naprijed navedeno Izvješće daje se za razdoblje od 01.01.2013. do 13.12.2013.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE JAKŠIĆ
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