REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/14-01/15
URBROJ:2177/04-01/1-14-1
Jakšić, 15. srpnja 2014.

POZIV
za 5. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakšić
koja će se održati dana 21. srpnja 2014.( ponedjeljak )
s početkom u 20,00
sati u općinskoj vijećnici
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 4. sjednice

DNEVNI RED:
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2014.
2. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja
2014. do 30. lipnja 2014. godine.
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Stožera
za zaštitu i spašavanje 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:021-01/14-01/15
URBROJ:2177/04-01/1-14-2
Jakšić, 21. srpnja 2014.

ZAPISNIK
sa 5. sjednice Općinskog Vijeća Općine Jakšić
održane dana 21. srpnja 2014.( ponedjeljak )
s početkom u 20,02
sati u općinskoj vijećnici
NAZOČNI: Boško Obradović – predsjednik Vijeća,
Ante Lovrić, Dario Pažin, Milan Majetić, Zlatko Kovačević, Robert Vrba,
Danijel Murar, Tomislav Hećimović, Ankica Pečur – općinski vijećnici
Ivica Kovačević – općinski načelnik,
Mile Barišić – zamjenik općinskog načelnika,
Marica Marić – djelatnica Općine
ODSUTNI – OPRAVDANO: Nikola Obradović, Drago Čevapović i Mario Glavaš
NEOPRAVDANO – Dalibor Žiberna
ZAPISNIK VODILA: Jagoda Kovačić
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 4. Sjednice

Predsjednik Vijeća, gospodin Boško Obradović pozdravlja sve nazočne, te otvara 5.po
redu sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakšić, utvrdivši kvorum, odnosno da je na istoj
nazočno 9 od ukupno 13 općinskih vijećnika.
U vremenu predviđenom za vijećnička pitanja za riječ se javio vijećnik Zlatko
Kovačević, uvodno pozdravivši sve nazočne, s pitanjem vezano uz mrtvačnicu na groblju u
Svetinji da li oni ispred mjesnog odbora mogu postaviti prividnu rampu?
Općinski načelnik odgovorio je da se ovih dana planira riješiti i taj dio, onaj dio tzv.
Betonske ploće se planira sanirati, jedino ako ima dobre volje da im netko iz mjesnog odbora
pomogne oko šalovanja jer to treba raditi stručna osoba.
Gospodin Kovačević se zahvalio na odgovoru te iznosi da se on dobrovoljno javlja
da ga se nazove, pomoći će u svemu oko tih radova.
Vijećničkih pitanja više nije bilo. Predsjednik daje na raspravu zapisnik sa 4.sjednice
Općinskog vijeća. Primjedbi na zapisnik nije bilo, te ga predsjednik daje na glasovanje, nakon
čega je utvrdio da je usvojen jednoglasno.
Predloženi dnevni red po pozivu, predsjednik daje na glasovanje, nakon čega je
utvrdio da je Općinsko Vijeće, za ovu sjednicu jednoglasno utvrdilo slijedeći

DNEVNI RED:
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2014.
2. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja
2014. do 30. lipnja 2014. godine.
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova
Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Jakšić.
Ad. 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2014. godinu:
Predsjednik Vijeća riječ daje Marici Marić koja iznosi da ukupni prihodi za razdoblje
od 01.01.2014.do 30.06.2014.godine iznose 1.765.500,52 kn, a primici od financijske
imovine i zaduživanja iznose 121.014,39kn, a ukupni rashodi i izdaci iznose 2.612.154,06 kn.
Manjak prihoda i primitaka iznosi 725.639,15kn. Stanje žiro računa l. siječnja 2014.godine
iznosilo je 326.398,65kn, a stanje žiro računa na dan 30. lipnja 2014. iznosi 0,00kn.
Neplaćene obveza iznose 755.795,89kn.
Predsjednik se zahvaljuje gospođi Marić na izlaganju, te otvara raspravu. Pitanja nije
bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da Općinsko vijeće sa 5 (pet) glasova „ZA“,
0 (nula) glasova protiv i 4 (četiri) „SUZDRŽANA“ glasa prihvatilo i donosi
Polugodišnji
izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2014. godinu
(Tekst Izvještaja prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)

Ad. 2. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od
01.siječnja do 30.lipnja 2014. godine:
Općinski načelnik izložio je predmetno izvješće. Predsjednik se zahvalio općinskom
načelniku na izlaganju, te otvara raspravu po istom.
Vijećnik, Zlatko Kovačević javio se sa pitanjem u svezi spomenutog projekta
energetske učinkovitosti - sufinanciranja obnove obiteljskih kuća, da li da se zainteresiranima
kaže i uputi ih u Općinu po više informacija.
Općinski načelnik iznosi da još trenutno ne, čekamo suglasnost Fonda na tekst
natječaja, čim ju dobijemo, ovih dana će ići natječaj koji će biti objavljen na našim web
stranicama, a i obavijest o objavi istog će biti u jednom dnevnom glasilu. Ovim projektom
obuhvaća se obnova fasada obiteljskih kuća, izmjena postojeće stolarije i zamjena plinskih
bojlera, a sufinanciranje je u ukupnom iznosu od 65% s tim da se od strane Fonda može
iskoristiti maksimalan iznos od 45.000,00kn a od strane Općine 3.750,00 kn ostalo financiraju
sami.
Općinski načelnik poziva vijećnike da slobodno pitaju sve što ih interesira u svezi
izgradnje vrtića, gospodarske zone ili bilo čega drugog u svezi predmetnog izvješća.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je
Općinsko Vijeće jednoglasno prihvatilo, te donijelo
Zaključak
o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje
od 01. siječnja 2014. do 30. lipnja 2014.
(Tekst Zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera za zaštitu i
Spašavanje Općine Jakšić:
Predsjednik Vijeća riječ daje Jagodi Kovačić koja iznosi da smo prošle godine donijeli
predmetnu Odluku u kojoj je član ispred Policijske uprave Požega bio Darko Dukmenčić.
Budući da isti nije više djelatnik PU Požega, za potrebe popunjavanja Stožera zatražili smo ih
da daju novu osobu, na što su isti predložili Matijević Gorana, Vidovci, Orljavska 2c.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Vijećnik Zlatko Kovačević javio se pitanjem da li
je gospodin Dukmenčić bio pozivan u svibnju kada su bile poplave kod nas, na što općinski
načelnik odgovara da nije iz razloga što isti nije bio više djelatnik PU, a gospodin Matijević
još nije bio imenovan.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je
Općinsko Vijeće jednoglasno donijelo
ODLUKU
o izmjeni Odluke
O imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ovim je dnevni red današnje sjednice odrađen.
Predsjednik vijeća zahvalio se svima na radu i sudjelovanju, zaželio svima ugodne godišnje
odmore, te zaključio 5. Po redu sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakšić.
Dovršeno u 20,45 sati.

ZAPISNIK VODILA:

PREDSJEDNIK:

Jagoda Kovačić
Boško Obradović,prof.

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN,
broj 19/13- pročišćeni tekst), i članka 55. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj
77/13 i 83/14), Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 5. sjednici održanoj 21. srpnja 2014. , donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se polugodišnje Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje
od 01. siječnja 2014. do 30. lipnja 2014. godine.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-05/14-01/17
URBROJ:2177/04-01/01-14-1
Jakšić, 21. srpnja 2014.
PREDSJEDNIK:

Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 73. zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (NN, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01.,
150/02., 147/03., 132/06., 26/07.- Odluka Ustavnog suda RH i 73/08.) i članka 110. zakona o
proračunu (NN, br. 87/08. i 136/12.), te članka 35. stavak 1. alineja 5. Statuta Općine Jakšić
(Službeni glasnik broj 77/13. i 83/14.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 5. sjednici
održanoj 21. srpnja 2014. godine, donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ
ZA 2014. GODINU

I.

OPĆI DIO
Članak 1.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2014. godinu (u daljnjem tekstu:
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna) sastoji se od:

A.

RAČUNA PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

1.602.974,04 kn

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

162.526,48 kn

RASHODI POSLOVANJA

1.346.115,57 kn

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.266.038,49 kn

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-846.653,54 kn

B. RAČUN FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINEI ZADUŽIVANJA

121.014,39kn

IZDACI ZA FIN.IMOVINUI OTPLATE ZAJMOVA

0

NETO FINANCIRANJA

121.014,39kn

C. RASPOLOŽIVA REDSTVA IZ PRETHODINH GODINA

0

VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE +RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-725.639,15 kn

Članak 2.
Manjak prihoda i primitaka iznosi 725.639,15 kn. Stanje žiro računa 1. siječnja 2014. iznosilo
je 326.398,65 kn, a stanje žiro računa na dan 30. lipnja 2014. iznosi 0,00kn. Neplaćene obveze iznose
755.795,89 kn.

Članak 3.
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu
prihoda i rashoda i Računu financiranja.

II. POSEBNI DIO
Članak 4.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu Općine
Jakšić ostvareni u ukupnoj svoti od 2.612.154,06 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova ostvareni u iznosu od 0,00 kn raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu
Proračuna.

Članak 5.
Financijski izvještaji (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za
razdoblje od 01.01. 2014. do 30.06.2014., Izvještaj o novčanim tijekovima za razdoblje od
01.01.2014. do 30.06. 2014. , Izvještaj o obvezama za razdoblje od 01.04. 2014. do
30.06.2014., te Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2014. do 30.06.2014.,
sastavni su dio ovog izvještaja o polugodišnjem izvršenju proračuna i neće biti posebno
objavljeni u „ Službenom glasniku Općine Jakšić“
III.

ZAVRŠNE ODREDBE
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakšić za 2014. godinu objaviti će se u
Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-05/14-01/18
URBROJ:2177/04-03/14-1
Jakšić, 21. srpnja 2014.
PREDSJEDNIK:

Boško Obradović,prof

Na temelju članka 6. Stavak 3. i 4. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i
spašavanju (»Narodne novine« broj 79/07, 38/09 i 127/10), članka 10. Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08
i 44/08), i članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“ broj 77/2013. i
83/2014.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 5. sjednici održanoj 21. srpnja 2014. godine,
donosi:
ODLUKU
o izmjeni Odluke
o imenovanju članova
Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Jakšić
I.
U članku I. Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Jakšić pod
rednim brojem 5. Darko Dukmenčić – predstavnik PU za zaštitu i spašavanje razrješuje se dužnosti
člana Stožera.
Kao član Stožera zaštite i spašavanja Općine Jakšić pod rednim brojem 5. , ispred PU imenuje
se MATIJEVIĆ GORAN, Vidovci, Orljavska 2c.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:810-01/14-01/07
URBROJ:2177/04-01/01-14-1
Jakšić, 21. srpnja 2014.godine

DOSTAVITI:

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Boško Obradović, prof.

1. DUZS Područni ured Požega,
2. Pismohrana,
3. IN konzalting d.o.o.

