REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/13-01/16
URBROJ:2177/04-01/13-1
Jakšić, 14. lipnja 2013.
ZAPISNIK
sa konstituirajuće sjednice Općinskog Vijeća Općine Jakšić održane 14. lipnja 2013.
godine s početkom u 12,02 sati u vijećnici Općine Jakšić
NAZOČNI: Đurđa Babić – predstojnica Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji,
Antonija Jurković i Matija Lukić, državni službenici Ureda državne uprave u
Požeško-slavonskoj županiji, Boško Obradović, Dario Pažin, Mario Glavaš, Ante Lovrić,
Nikola Obradović, Milan Majetić, Drago Čevapović, Maja Murar, Robert Vrba, Zlatko
Kovačević, Ankica Pečur, Mile Barišić – zamjenik općinskog načelnika, Ivica Kovačević –
općinski načelnik, Dinko Gurdon i Jagoda Kovačić – djelatnici Općine, te predstavnik media
tjednika Kronika.
ODSUTNI: Danijel Šulc, Vjekoslav Jakoubek
Matija Lukić, državni službenik Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji
temeljem Odluke o ovlašćenju predstojnice Ureda državne uprave Đurđe Babić, KLASA:01501/13-01/01, URBROJ:2177-01-01-13-07 od 05. lipnja 2013. godine, a koja je stupila na
snagu danom donošenja i čiji tekst se nalazi u privitku i sastavni je dio ovog zapisnika, otvara
konstituirajuću sjednicu, te pozdravlja sve prisutne. Svim izabranim članovima čestita na
izboru i želi uspješan početak zasjedanja.
Predsjedavajući Matija Lukić, nazočnima je predstavio Đurđu Babić – predstojnicu
Ureda državne uprave i Antoniju Jurković – voditeljicu Službe za opću upravu Ureda
državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji.
Đurđa Babić- predstojnica Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji
pozdravila je sve prisutne, zaželjela im uspješan rad i naglasila da je važno da svi
međusobno surađuju na dobrobit Jakšića.

1.
2.
3.
4.

Predsjedavajući Matija Lukić pročitao je zadani
Dnevni red:
utvrđivanje kvoruma
otvaranje konstituirajuće sjednice
Izbor Mandatne komisije
Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora
predsjednika
svečana prisega članova Općinskog vijeća
Izbor Komisije za izbor i imenovanja
Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

te sukladno članku 65. stavku 5. Poslovnika Općinskog vijeća, isti daje na glasovanje.
Naprijed predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Jagoda Kovačić, djelatnica Općine, pojedinačno proziva sve vijećnike, te njihovim
odazivom utvrđuje da je na konstituirajućoj sjednicu prisutno 11 od ukupno 13 izabranih
općinskih vijećnika.
Nakon utvrđenog kvoruma, predsjedavajući Matija Lukić otvara konstituirajuću
sjednicu.
TOČKA 1. Izbor Mandatne komisije:
Predsjedavajući Matija Lukić istaknuo je da Mandatna komisija ima predsjednika i
dva člana, te poziva da se iznesu prijedlozi.
Ispred Kluba vijećnika HDZ/HSP/HSS, Boško Obradović predložio je slijedeće
članove Mandatne komisije:
Dario Pažin – za predsjednika, Nikola Obradović i Mario Glavaš, za članove.
Drugih prijedloga nije bilo.
Predsjedavajući Matija Lukić, prije glasovanja o naprijed navedenom prijedlogu,
upitao je predložene članove da li prihvaćaju kandidaturu, na što su isti odgovorili da
prihvaćaju.
Predsjedavajući Matija Lukić daje na glasovanje, te utvrđuje da je prvi i jedini
prijedlog prihvaćen jednoglasno, i Općinsko vijeće donijelo je
Odluku
o izboru članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Jakšić
( Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“.)
TOČKA 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata:
Dario Pažin, predsjednik Mandatne komisije, čita izvješće Komisije, odnosno izabrane
vijećnike u Općinsko vijeće, vijećnike koji su podnijeli ostavku ili su stavili mandat u
mirovanje ili im mandat miruje po sili zakona, te konačni sastav Općinskog vijeća.
Zbog razloga iz članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima (NN, br.144/12)
mandat u Općinskom vijeću miruje po sili zakona:
l. Ivica Kovačević, HDZ/HSP/HSS
Zbog razloga iz članka 81. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima (NN, br.144/12)
ostavku je podnio:
l. Marko Ćališ,HDZ/HSP/HSS
Umjesto izabranih članova predlagatelji su odredili slijedeće zamjenike:
l. Umjesto Ivice Kovačević – Boško Obradović
2.Umjesto Marka Ćališ – Dario Pažin
Predsjednik Mandatne komisije, Dario Pažin utvrđuje da su se stekli svi potrebni
uvjeti i da nema zakonskih zapreka za početak mandata 13 vijećnika Općinskog vijeća koje
poimenično navodi.
Utvrđuje se da je prvi izabrani član s kandidacijske liste HDZ/HSP/HSS koja je dobila
najviše glasova, Mario Glavaš.
Predsjedavajući Matija Lukić iznosi da se o ovom izvješću ne glasuje, te je zamolio
prvog izabranog člana, Maria Glavaš da preuzme dužnost predsjedanja današnjom sjednicom.

Vijeće je donijelo:
Zaključak
o primanju na znanje izvješća Mandatne komisije i verifikaciju mandata članova
Općinskog vijeća Općine Jakšić
(Zaključak je sastavni dio ovog Zapisnika i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“)

Mario Glavaš, čestitao je svima izabranim vijećnicima, te predložio da rad krene
prema utvrđenom dnevnom redu, a to je
-SVEČANA PRISEGA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA
Predsjedavajući Mario Glavaš pročitao je tekst prisege, nakon čega su poimenično
prozvani vijećnici izgovorili riječ „ Prisežem“, te potpisali tekst prisege.
TOČKA 3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja:
Predsjedavajući Mario Glavaš istaknuo je da Komisija za izbor i imenovanja ima
predsjednika i dva člana, te poziva da se iznesu prijedlozi.
Ispred Kluba vijećnika HDZ/HSP/HSS, Boško Obradović predložio je slijedeće
članove Mandatne komisije:
Milan Majetić – za predsjednika, Drago Čevapović i Boško Obradović, za članove.
Drugih prijedloga nije bilo.
Predsjedavajući Mario Glavaš daje na glasovanje, te utvrđuje da je prvi i jedini
prijedlog prihvaćen jednoglasno, i Općinsko vijeće donijelo je
Odluku
o izboru članova Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Jakšić
( Odluka je sastavni dio ovog Zapisnika i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“.)

TOČKA 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća:
Matija Lukić, iznosi da je ova točka dnevnog reda jedna, no da se o svakom
prijedlogu glasuje odvojeno, te čita članak 9. stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća koji kaže
da se predsjednik Općinskog vijeća bira iz reda predstavničke većine, a potpredsjednik bira se
iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.
Predsjedavajući Mario Glavaš poziva da se prvo iznesu prijedlozi za predsjednika
Općinskog vijeća.
Ispred Kluba vijećnika HDZ/HSP/HSS,
Boško Obradović predložio je za
predsjednika Općinskog vijeća Općine Jakšić: Boška Obradović.
Drugih prijedloga nije bilo.
Predsjedavajući Mario Glavaš daje na glasovanje, te utvrđuje da je prvi i jedini
prijedlog prihvaćen jednoglasno, i Općinsko vijeće donijelo je
Odluku
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

I.
Boško Obradović, izabire se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Jakšić.

II.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“
Novoizabrani predsjednik nastavio je predsjedavanje Vijećem.
Boško Obradović, zahvalio se svima na ukazanom povjerenju, te nastavlja rad
sjednice.
Predsjednik Općinskog vijeća, Boško Obradović poziva da se iznesu prijedlozi za
izbor potpredsjednika Općinskog vijeća.
Ispred Kluba vijećnika HDZ/HSP/HSS,
Boško Obradović predložio je za
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jakšić: Dragu Čevapović.
Drugih prijedloga nije bilo.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje, te utvrđuje da je prvi i jedini prijedlog
prihvaćen sa 8 glasova „ZA“, a 3 glasa su bila „SUZDRŽANA“, te je Općinsko vijeće
donijelo
Odluku
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

I.
Drago Čevapović, izabire se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jakšić.
II.
Ova odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“.
Nakon što je izabran potpredsjednik Općinskog vijeća, Vijeću se pozdravnim govorom
obratio Matija Lukić državni službenik Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji,
iznoseći da je općinsko vijeće konstituirano izborom njegova predsjednika, te poziva sve
nazočne da poslušaju himnu „Lijepa naša domovino“.
Predsjednik Vijeća predložio je dopunu dnevnog reda:
5. Svečana prisega općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
6. Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog Vijeća
Općine Jakšić.
7.Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju potpisnika žiro računa proračuna.
8. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Općinskog vijeća.
9. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad zamjenika općinskog načelnika.
10. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda.
11. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na temelju ugovora
najpovoljnijem ponuditelju.
12. Prijedlog Odluke o prodaji dijela k.č. broj 621 u K.O. Bertelovci za 193m²
Kovačević Stjepanu.
13. Razrješenje člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske
županije, te imenovanje novog ispred Općine Jakšić.
Naprijed predložena dopuna dnevnog reda jednoglasno je prihvaćena.
Prije nego se krenulo na rad po istom, predsjednik Vijeća utvrdio je da je nastavku
sjednice nazočno 10 općinskih vijećnika. Općinska vijećnica Ankica Pečur, iz opravdanih
razloga, napustila je sjednicu.

TOČKA 5. Svečana prisega općinskog načelnika i zamjenika općinskog
načelnika:
Predsjednik Općinskog vijeća, Boško Obradović zamolio je općinskog načelnika Ivicu
Kovačević i njegovog zamjenika Milu Barišić da daju svečanu prisegu. Općinski načelnik
Ivica Kovačević, izrekao je svečanu prisegu, te potpisao tekst iste.
- Zamjenik općinskog načelnika Mile Barišić, izrekao je svečanu prisegu, te potpisao
tekst iste.
- predsjednik Vijeća upoznaje općinske vijećnike da će, sukladno dostavljenim
izjavama Jedinstvenom upravnom odjelu, općinski načelnik svoju dužnost obnašati
kao profesionalac, a zamjenik općinskog načelnika da će svoju dužnost obnašati kao
volonter.
TOČKA 6. Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Općinskog Vijeća Općine Jakšić:
Predsjednik Vijeća istaknuo je da Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu
djelatnost Općinskog vijeća ima predsjednika i dva člana, te poziva da se iznesu prijedlozi.
Ispred Kluba vijećnika HDZ/HSP/HSS, Boško Obradović predložio je slijedeće
članove Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
Nikola Obradović – za predsjednika, Ante Lovrić i Dario Pažin, za članove.
Drugih prijedloga nije bilo.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje, te utvrđuje da je prvi i jedini prijedlog
prihvaćen jednoglasno, i Općinsko vijeće donijelo je
Odluku
o izboru članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Općinskog vijeća Općine Jakšić
Ova Odluka sastavni je dio ovog Zapisnika i objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Jakšić“.
TOČKA 7. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju potpisnika žiro računa
proračuna:
Predsjednik Vijeća poziva da se iznesu prijedlozi o imenovanju novih osoba kao
potpisnike žiro računa proračuna.
Ispred Kluba vijećnika HDZ/HSP/HSS, Boško Obradović predložio je da potpisnici
žiro računa proračuna budu Ivica Kovačević, Marica Marić i Mile Barišić, a ovlaštene
osobe potpisivati će pojedinačno.
Drugih prijedloga nije bilo.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje, te utvrđuje da je prvi i jedini prijedlog
prihvaćen jednoglasno, i Općinsko vijeće donijelo je
Odluku
o razrješenju i imenovanju članova
potpisnika žiro računa proračuna
(Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

TOČKA 8. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Općinskog vijeća:
Predsjednik Vijeća poziva da se iznesu prijedlozi o visini naknade za rad članova
Općinskog vijeća.
Ispred Kluba vijećnika HDZ/HSP/HSS, Boško Obradović predložio je da naknada i
dalje ostane 200,00 kn u neto iznosu po sjednici.
Drugih prijedloga nije bilo.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje, te utvrđuje da je prvi i jedini prijedlog
prihvaćen jednoglasno, i Općinsko vijeće donijelo je
Odluku
o visini naknade za rad Općinskog vijeća,
komisija i povjerenstava Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

TOČKA 9. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad zamjenika općinskog
načelnika:
Predsjednik Vijeća poziva da se iznesu prijedlozi o visini naknade za rad zamjenika
općinskog načelnika.
Ispred Kluba vijećnika HDZ/HSP/HSS, Boško Obradović predložio je da naknada
bude 2.000,00 kn u neto iznosu mjesečno.
Drugih prijedloga nije bilo.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje, te utvrđuje da je prvi i jedini prijedlog
prihvaćen jednoglasno, i Općinsko vijeće donijelo je
Odluku
o visini naknade za rad zamjenika općinskog načelnika
(Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

TOČKA 10. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Općinskog
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda:
Predsjednik Vijeća poziva da se iznesu prijedlozi za članove povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda.
Ispred Kluba vijećnika HDZ/HSP/HSS, Boško Obradović predložio je u povjerenstvo
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda: Mile Barišić – za predsjednika, Josip Trojić,
Milan Majetić, Mario Glavaš, Drago Čevapović i Danijela Rezo – za članove.
Drugih prijedloga nije bilo.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje, te utvrđuje da je prvi i jedini prijedlog
prihvaćen sa 9 glasova „ZA“,a 1 glas je „SUZDRŽAN, i Općinsko vijeće donijelo je
Rješenje
o razrješenju i imenovanju članova općinskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
(Tekst Rješenja prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

TOČKA 11. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na temelju
ugovora najpovoljnijem ponuditelju:
Predsjednik Vijeća riječ daje općinskom načelniku.
Općinski načelnik u obrazloženju predmetne odluke iznosi da je Općina provela u
cijelosti otvoreni postupak javne nabave, te je sukladno Zakonu o javnoj nabavi, od četiri
pristigle ponude, najpovoljniji ponuditelj Obrt BBS –TRANS iz Trenkova, a što je vidljivo i
iz ponuda koje vijećnici imaju u svojim materijalima. Sa odabranim ponuditeljem bi se trebao
sklopiti ugovor o povjeravanju komunalnih poslova, sukladno Zakonu o komunalnom
gospodarstvu i našoj Odluci o komunalnim djelatnostima.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko vijeće jednoglasno
prihvatilo i donijelo
Odluku
o povjeravanju komunalnih poslova na
temelju ugovora najpovoljnijem ponuditelju
(Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

TOČKA 12. Prijedlog Odluke o prodaji dijela k.č. broj 621 u K.O. Bertelovci za
193m² Kovačević Stjepanu:
Predsjednik Vijeća riječ daje općinskom načelniku.
Općinski načelnik u obrazloženju predmetne odluke iznosi da je Stjepan Kovačević
krenuo u postupak legalizacije svojih objekata, te je utvrdio da se jedan dio istih nalazi
izgrađen na zemljištu koje je naše vlasništvo.
Općinsko vijeće bi trebalo donijeti odluku da Općina naruči procjenu vrijednosti od
ovlaštenog procjenitelja, kako bi se točno znalo po kojoj cijeni bi se taj uzurpirani dio prodao
Stjepanu Kovačević i da će se to njemu po toj cijeni prodati. Kontaktirati će se i porezna
uprava u svezi procijene vrijednosti tog zemljišta iz razloga što se radi o jako maloj površini,
možda se ne bude trebala raditi procjena od ovlaštenih procjenitelja, ukoliko vrijednost može
procijeniti porezna uprava.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Prvi za riječ se javio Zlatko Kovačević:
- da li sudsku procjenu plaća kupac,
- da li se zna procijenjena vrijednost tog zemljišta,
- da li postoji zakonska regulativa da Općina ide darovnicom prema Stjepanu
Kovačević?
- možda bi bilo dobro da se s ovim upozna mjesni odbor,
- isto takva stvar se dešava i sa susjedom s desne strane,
- daje prijedlog da Općina kada dobije tu naknadu, da se ista preusmjeri za mjesni
odbor
Drugi za riječ se javio Drago Čevapović:
- ako je u pitanju samo ograda s desne strane, to ne bi trebao biti problem jer se ograda
može rušiti, ali zgrada ne
Općinski načelnik dodatno je obrazložio da je Stjepan Kovačević povredio zemljište,
on je to prihvatio, sud je donio rješenje, on je sugerirao da se to prenese u njegovo vlasništvo i
on to prihvaća platiti.
Više pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko
vijeće jednoglasno prihvatilo i donijelo

Odluku
o prodaji dijela k.č. broj 621 površine 193m² u K.O. Bertelovci
Kovačević Stjepanu
(Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

TOČKA 13. Razrješenje člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe
Požeško-slavonske županije, te imenovanje novog ispred Općine Jakšić:
Predsjednik Vijeća riječ daje općinskom načelniku.
Općinski načelnik u obrazloženju predmetne točke izložio je da iz razloga nespojive
dužnosti općinskog načelnika sa dužnosti navedenima člankom 89. stavak 2. Zakona o
lokalnim izborima, podnosi neopozivu ostavku na člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne
postrojbe Požeško-slavonske županije. Sukladno Sporazumu o osnivanju JVP Požeškoslavonske županije, potrebno je imenovati novog člana ispred Općine Jakšić u svojstvu
osnivača.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te poziva da se iznesu prijedlozi za člana
Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije, ispred Općine Jakšić.
Ispred Kluba vijećnika HDZ/HSP/HSS, Boško Obradović predložio je Branka
Kovačić za novog člana Upravnog vijeća JVP Požeško-slavonske županije, ispred Općine
Jakšić.
Drugih prijedloga nije bilo.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje, te utvrđuje da je prvi i jedini prijedlog
prihvaćen sa 9 glasova „ZA“,a 1 glas je „SUZDRŽAN, i Općinsko vijeće donijelo je
Odluku
o imenovanju člana Upravnog vijeća
Javne vatrogasne postrojbe Požeško-slavonske županije
Ispred Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ovim je dnevni red današnje sjednice iscrpljen.
Predsjednik Vijeća zahvalio se svima na radu i sudjelovanju, te zaključio sjednicu.
Sjednica je završila u 13,20 sati.

ZAPISNIK VODILA:

PREDSJEDNIK:

Jagoda Kovačić

Boško Obradović

Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jakšić (Sl.gl. Općine
Jakšić broj 77/13.), Općinsko vijeće Općine Jakšić na konstituirajućoj sjednici održanoj 14.
lipnja 2013., d o n o s i

Odluku
o izboru članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Jakšić

I
U Mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Jakšić imenuju se:
l. Dario Pažin - predsjednik
2. Nikola Obradović – član
3. Mario Glavaš - član

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Jakšić.

KLASA:021-01/13-01/17
URBROJ:2177/04-03/13-1
Jakšić, 14. lipnja 2013.

PREDSJEDAVAJUĆI:
Matija Lukić

Na temelju članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne
novine broj 19/13.- pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta općine Jakšić (Službeni glasnik
općine Jakšić broj 77/13.), Općinsko vijeće Općine Jakšić na konstituirajućoj sjednici
održanoj 14. lipnja 2013. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o primanju na znanje izvješća Mandatne komisije i verifikaciju mandata članova
Općinskog vijeća Općine Jakšić
I
Prima se na znanje izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima i prijedlog za
utvrđivanje mandata članova Općinskog vijeća Općine Jakšić.
II.
Utvrđuje se da su izabrani slijedeći članovi Općinskog vijeća Općine Jakšić:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ivica Kovačević, HDZ/HSP/HSS
Marko Ćališ, HDZ/HSP/HSS
Mario Glavaš, HDZ/HSP/HSS
Ante Lovrić, HDZ/HSP/HSS
Nikola Obradović, HDZ/HSP/HSS
Milan Majetić, HDZ/HSP/HSS
Drago Čevapović, HDZ/HSP/HSS

8. Danijel Šulc, SDP/HSU
9. Maja Murar, SDP/HSU
10. Vjekoslav Jakoubek, SDP/HSU
11. Robert Vrba, HDSSB
12. Zlatko Kovačević, HDSSB
13. Ankica Pečur, HNS

III.
Zbog razloga iz članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima («NN» br. 144/12) mandat
u Općinskom Vijeću Općine Jakšić miruje po sili zakona:
1. Ivica Kovačević, HDZ/HSP/HSS
I V.
Zbog razloga iz Članka 81.stavka 3. Zakona o lokalnim izborima («NN» br.144/12) ostavku
je podnio
1. Marko Ćališ, HDZ/HSP/HSS

V.
Umjesto izabranih članova predlagatelji su odredili zamjenike:
1. Umjesto Ivice Kovačević – Boško Obradović
2. Umjesto Marka Ćališ – Dario Pažin

VI.
Utvrđuje se da su se stekli svi potrebni uvjeti i da nema zakonskih zapreka za početak
mandata slijedećih vijećnika Općinskog vijeća:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Boško Obradović, HDZ/HSP/HSS
Dario Pažin, HDZ/HSP/HSS
Mario Glavaš, HDZ/HSP/HSS
Ante Lovrić, HDZ/HSP/HSS
Nikola Obradović, HDZ/HSP/HSS
Milan Majetić, HDZ/HSP/HSS
Drago Čevapović, HDZ/HSP/HSS

8. Danijel Šulc, SDP/HSU
9. Maja Murar, SDP/HSU
10. Vjekoslav Jakoubek, SDP/HSU
11.Robert Vrba, HDSSB
12. Zlatko Kovačević, HDSSB
13. Ankica Pečur, HNS

VII.
Utvrđuje se da je prvi izabrani član s kandidacijske liste HDZ/HSP/HSS koja je dobila naviše
glasova Mario Glavaš.
VIII.
Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/13-01/19
URBROJ:2177/04-13/01-4

PREDSJEDAVAJUĆI:
Matija Lukić

U Jakšiću, 14. lipnja 2013

Na temelju članka 14. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jakšić (Sl.gl. Općine
Jakšić broj 77/13.), Općinsko vijeće Općine Jakšić na konstituirajućoj sjednici održanoj 14.
lipnja 2013., d o n o s i

Odluku
o izboru članova Komisije za izbor i imenovanja

I
U Komisiju za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Jakšić imenuju se:
l. Milan Majetić - predsjednik
2. Drago Čevapović - član
3. Boško Obradović - član

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Jakšić.

KLASA:021-01/13-01/18
URBROJ:2177/04-03/13-1
Jakšić, 14. lipnja 2013.

PREDSJEDAVAJUĆI:
Mario Glavaš

Na temelju članka 9. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jakšić (Sl.gl. Općine Jakšić
broj 77/13.), Općinsko vijeće Općine Jakšić na konstituirajućoj sjednici održanoj 14. lipnja
2013., d o n o s i

Odluku
o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Jakšić

I
BOŠKO OBRADOVIĆ izabire se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Jakšić.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Jakšić.

KLASA:021-01/13-01/20
URBROJ:2177/04-03/13-1
Jakšić, 14. lipnja 2013.

PREDSJEDAVAJUĆI:
Mario Glavaš

Na temelju članka 9. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jakšić (Sl.gl. Općine Jakšić
broj 77/13.), Općinsko Vijeće općine Jakšić na konstituirajućoj sjednici održanoj 14. lipnja
2013., d o n o s i

Odluku
o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jakšić

I
DRAGO ČEVAPOVIĆ izabire se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine
Jakšić.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Jakšić.

KLASA:021-01/13-01/21
URBROJ:2177/04-03/13-1
Jakšić, 14. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Boško Obradović

Na temelju članka 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jakšić (Sl.gl. Općine
Jakšić broj 77/13.), Općinsko vijeće Općine Jakšić na sjednici održanoj 14. lipnja 2013.,
do n o s i

Odluku
o izboru članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

I
U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine
Jakšić imenuju se:
l. Nikola Obradović - predsjednik
2. Ante Lovrić - član
3. Dario Pažin - član

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/13-01/22
URBROJ:2177/04-03/13-1
Jakšić, 14. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Boško Obradović

Na temelju članka 35. Statuta Općine Jakšić (Sl.gl. Općine Jakšić broj 77/13.),
Općinsko vijeće Općine Jakšić na sjednici održanoj 14. lipnja 2013., d o n o s i

Odluku
o razrješenju i imenovanju potpisnika žiro računa proračuna
I.
Ovom Odlukom razrješuju se ovlasti potpisnika žiro računa proračuna Ivica
Kovačević, Marica Marić i Drago Čevapović.
II.
Za potpisnike žiro računa proračuna Općine Jakšić ovlašćuju se slijedeće osobe:
l. Ivica Kovačević
2. Marica Marić
3. Mile Barišić
III.
Potreban broj potpisnika naloga za plaćanje ovlaštenih osoba bit će 1 (jedan).
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/13-01/23
URBROJ:2177/04-03/13-1
Jakšić, 14. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Boško Obradović

Na temelju članka 35. Statuta Općine Jakšić (Sl.gl. Općine Jakšić broj 77/13.),
Općinsko vijeće Općine Jakšić na sjednici održanoj 14. lipnja 2013., d o n o s i
ODLUKU
o visini naknade za rad Općinskog vijeća,
komisija i povjerenstava Općine Jakšić
Članak l.
Službeno nazočnima na sjednicama Općinskog vijeća Općine Jakšić pripada naknada
u visini od 200,00 (dvjesto) kuna u neto iznosu po sjednici.
Članak 2.
Članovima Komisija i Povjerenstava osnovanih pri Općini Jakšić za potrebe Općine
Jakšić, za njihov rad pripada naknada u visini od 200,00 (dvjesto) kuna u neto iznosu po
sjednici.
Članak 3.
Danom donošenja ove Odluke prestaje važiti Odluka donesena 03. srpnja 2009.g.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/13-02/24
URBROJ:2177/04-13/01-1
Jakšić, 14. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Boško Obradović

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN broj 28/10.) i članka 35. Statuta općine Jakšić (Službeni glasnik Općine
Jakšić, broj 77/13.), Općinsko vijeće Općine Jakšić na sjednici održanoj 14. lipnja 2013.
godine, donosi
OD L U K U
o visini naknade za rad zamjenika
općinskog načelnika Općine Jakšić
Članak 1.
Ovom Odlukom o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika Općine Jakšić koji
dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa (u nastavku teksta: Odluka), određuje se
visina naknade za rad.
Članak 2.
Naknada za rad zamjenika općinskog načelnika, koji svoju dužnost obnaša bez
zasnivanja radnog odnosa, određuje se u visini 2.000,00 kn u neto iznosu.
Članak 3.
Rješenje o utvrđivanju naknade za rad zamjenika općinskog načelnika iz članka l. ove
Odluke, donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/13-01/25
URBROJ:2177/04-01/13-1
Jakšić, 14. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Boško Obradović

Na temelju članka 35. Statuta Općine Jakšić (Sl.gl. Općine Jakšić broj 77/13.),
Općinsko vijeće Općine Jakšić na sjednici održanoj 14. lipnja 2013., d o n o s i
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda

I.
Razrješuju se dužnosti članova Općinskog povjerenstva za procjene šteta od
elementarnih nepogoda Josip Trojić, Ante Bošković, Tomislav Hajzler, Milan Majetić, Antun
Kelam, Ivica Kovačević i Zdravko Pažin.
II.
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:
l. Mile Barišić – predsjednik
2. Josip Trojić- član
3. Milan Majetić – član
4. Mario Glavaš – član
5. Drago Čevapović – član
6. Danijela Rezo – član.
III.
Naprijed imenovani članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.
IV.
Sredstva za rad članova Povjerenstva osiguravaju se u proračunu Općine Jakšić.
V.
Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA: 021-01/13-01/26
URBROJ:2177/04-01/13-1
Jakšić, 14. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Boško Obradović

Na temelju članka 15. zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br.26/03- pročišćeni tekst,
82/04, 11/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), Odluke o komunalnim
djelatnostima u Općini Jakšić (Službeni glasnik broj 69/11) i članka 35. Statuta Općine Jakšić
(Službeni glasnik Općine Jakšić, broj 77/13.), Općinsko vijeće Općine Jakšić 14. lipnja 2013.
godine, d o n o s i
ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova na
temelju ugovora najpovoljnijem ponuditelju
1. Općinsko Vijeće Općine Jakšić povjerava obavljanje komunalnih poslova redovnog
održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih putova u Općini Jakšić u 2013. godini Obrt
BBS-TRANS, Trenkovo, Mirogojska 26d.
2. Uvjeti obavljanja komunalnih poslova na temelju ugovora određeni javnim
nadmetanjem objavljenim u elektronskom oglasniku javne nabave 2013/S 0020018418, utvrdit će se ugovorom o izvođenju radova koji će se sklopiti sukladno
Zakonu o javnoj nabavi i na rok od l (jedne) kalendarske godine.
3. Nadzor nad provođenjem ugovora o povjeravanju predmetnih komunalnih poslova
obavljat će Dinko Gurdon – komunalni redar – ispred Općine Jakšić.
Obrazloženje
Općina Jakšić provela je otvoreni postupak javne nabave u elektroničkom
oglasniku javne nabave broj nabave 2013/S 002-0018418 za prikupljanje ponuda za
redovno održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova u Općini Jakšić u 2013. godini.
Po provedenom postupku pristigle su slijedeće ponude:
1.Cito d.o.o., Imotska 4, Slav.Brod,
2. Obrt BBS-TRANS, Trenkovo, Mirogojska 26d,
3. Promet građenje d.o.o, Industrijska 28, Požega,
4. Presoflex gradnja d.o.o., Industrijska 30, Požega.
Ovlašteni predstavnici Općine Jakšić, imenovani Odlukom o početku
otvorenog postupka javne nabave radova na redovnom održavanju nerazvrstanih cesta i
poljskih putova na području Općine Jakšić tijekom 2013. godine, proveli su u cijelosti
otvoreni postupak javne nabave, te je sukladno istom odlučeno kao u točki l. ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, u
roku od 30 dana od dana njene dostave, sukladno odredbi stavka 7. članka 15. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN br.26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 11/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11).
Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu RH ili putem pošte preporučeno, a
može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za pružanje pravne
pomoći.
Uz tužbu se podnose i dvije preslike pobijane odluke, te primjerak tužbe za tuženo
upravno tijelo.
Ukoliko se tužbom zahtijeva i naknada štete, potrebno je u tužbenom zahtjevu istaći
visinu štete koja se potražuje.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:021-01/13-01/27
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
URBROJ:2177/04-01/13-1
Jakšić, 14. lipnja 2013. godine
Boško Obradović

Na temelju članka 35. Statuta Općine Jakšić (Sl.gl. Općine Jakšić broj 77/13.),
Općinsko vijeće Općine Jakšić na sjednici održanoj 14. lipnja 2013., d o n o s i
Odluku
o prodaji dijela k.č. broj 621 površine 193m² u K.O. Bertelovci
Kovačević Stjepanu

I.
Općinsko vijeće Općine Jakšić suglasno je da se Stjepanu Kovačević iz Bertelovaca
proda zemljište površine 193m² – dio od k.č. broj 621 u K.O. Bertelovci po cijeni koju odredi
ovlašteni procjenitelj ili Porezna uprava.
II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/13-01/28
URBROJ:2177/04-01/13-1
Jakšić, 14. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Boško Obradović

Na temelju članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj
77/13.), Općinsko vijeće Općine Jakšić na sjednici održanoj 14. lipnja 2013., a sukladno
članku 5. Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Požeškoslavonske županije, d o n o s i
ODLUKU
o imenovanju člana Upravnog vijeća
ispred Općine Jakšić

I.
Za člana Upravnog vijeća javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Požeškoslavonske županije, Općinsko vijeće Općine Jakšić, ispred Općine Jakšić kao jednog od
osnivača, imenuje:
BRANKA KOVAČIĆ, iz Radnovca, Radnovac 1c, 34308 Jakšić,
OIB:71764511130.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i biti će objavljena u Službenom
glasniku Općine Jakšić. Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o
imenovanju člana Upravnog vijeća KLASA:021-01/11-01/21, URBROJ:2177/04-01/11-1 od
14. studenog 2011.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/13-01/29
URBROJ:2177/04-01/13-1
Jakšić, 14. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Boško Obradović

