REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/15-01/02
URBROJ:2177/04-01/15-1
Jakšić, 30. siječnja 2015.
POZIV
za 10. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakšić
koja će se održati 03. veljače 2015. (utorak)
s početkom u 19,00 sati u općinskoj vijećnici
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 9. sjednice

DNEVNI RED:
1.

Prijedlog Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu
Tekija d.o.o. Požega – za odvodnju otpadnih voda za naselje Treštanovci.

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:021-01/15-01/02
URBROJ:2177/04-01/15-2
Jakšić, 03.veljače 2015.
Zapisnik
sa 10. sjednice Općinskog Vijeća Općine Jakšić
održane 03. veljače 2015. (utorak)
s početkom u 19,04 sati u općinskoj vijećnici
NAZOČNI: Boško Obradović – predsjednik Vijeća
Drago Čevapović – potpredsjednik Vijeća,
Ivica Kovačević – općinski načelnik,
Mile Barišić – zamjenik općinskog načelnika
Nikola Obradović, Ante Lovrić, Dario Pažin, Mario Glavaš, Danijel Murar,
Tomislav Hećimović, Ankica Pečur, Robert Vrba, Milan Majetić, Dalibor
Žiberna – općinski vijećnici
Marica Marić - djelatnica Općine
ODSUTNI: Zlatko Kovačević
ZAPISNIK VODILA: Jagoda Kovačić
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 9. sjednice

Predsjednik Vijeća, gospodin Boško Obradović, pozdravlja sve nazočne, te otvara 10.
sjednicu Općinskog Vijeća utvrdivši kvorum, odnosno da je na istoj nazočno 12 od ukupno 13
općinskih vijećnika.
U vremenu predviđenim za vijećnička pitanja, istih nije bilo. Predsjednik daje na
raspravu zapisnik sa 9. 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 daje na glasovanje, nakon čega je
utvrdio da je Općinsko Vijeće, za ovu sjednicu jednoglasno utvrdilo slijedeći
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu
Tekija d.o.o. Požega – za odvodnju otpadnih voda za naselje Treštanovci.

Ad. 1. Prijedlog Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina
trgovačkom društvu Tekija d.o.o. Požega za naselje Treštanovci:
Predsjednik Vijeća iznosi da je riječ o dosta hitnoj proceduri u svezi s ovim
prijedlogom odluke, budući se radi o sredstvima iz IPARD-A, te riječ daje
općinskom načelniku koji iznosi:
-donošenje predložene odluke, propisano je odredbama Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o vodama, točnije člankom 146. istog, koji nam nalaže da trebamo sve
komunalne vodne građevine koje imamo u svom vlasništvu prenijeti na javnog isporučitelja
vodne usluge. Vi trebate kao vijeće donijeti ovakvu odluku, a ja kao izvršno tijelo istu trebam
provesti. Ako se sjećate prošle sjednice, tada smo isto ovakvu odluku donosili za prije
izgrađene komunalne vodne građevine, što nam je bila naložila i državna revizija.
Kanalizacija u naselju Treštanovci je izgrađena,a izgrađivana je od 2009. Godine do
kraja 20104. Knjigovodstvena vrijednost ove odvodnje otpadnih voda tako na dan 31.
Prosinca 2014. Godine iznosi 3.097.615,27kn. Svaki dan čekamo uporabnu dozvolu i uz
ostalu dokumentaciju prema Agenciji za plaćanje, trebamo dostaviti i ugovor s javnim
isporučiteljem, a kojem prethodi donošenje ovakve odluke. Rok za dostavu svih dokumenata
Agenciji je vrlo kratak -15. veljače i zato moramo sve odraditi vrlo brzo, a znate i sami da
kada se radi o sredstvima IPARD-a, u slučaju nedostatka bilo kojeg dokumenta ustegnuti će
se određeni iznos za naplatu.
Predsjednik se zahvaljuje općinskom načelniku na izloženom, te otvara raspravu.
Pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od
ukupno nazočnih 12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno, donijelo
Odluku
o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom
društvu Tekija d.o.o. Požega
(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, naglasivši da nas vrlo
brzo čeka i nova sjednica za koju se priprema poduži dnevni red, te zaključuje sjednicu.
Dovršeno u 19,30 sati.

ZAPISNIK VODILA:

PREDSJEDNIK:

Jagoda Kovačić, struč.spec.oec.

Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN, broj
56/13), članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13 i
83/14), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 10. sjednici održanoj 03. veljače 2015. godine,
donosi
ODLUKU
o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu
Tekija d.o.o. Požega
Članak 1.
Ovom Odlukom se prenose komunalne vodne građevine za javnu odvodnju – uvedene
u Knjigu dugotrajne imovine Općine Jakšić u vlasništvo i poslovne knjige trgovačkog društva
Tekija d.o.o., Požega, Vodovodna 1, kao javnog isporučitelja vodnih usluga javne
vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Jakšić.
Članak 2.
Uvidom u Knjigu dugotrajne imovine Općine Jakšić utvrđeno je postojanje
komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju u vlasništvu Općine Jakšić i to:
Odvodnja otpadnih voda naselja Treštanovci, nabavljano u razdoblju od 2009. –
2014.godine, knjigovodstvene vrijednosti na dan 31.prosinca 2014.godine 3.097.615,27 kn.
Članak 3.
Komunalna vodna građevina za javnu odvodnju iz članka 2. Ove Odluke
prenosi se u vlasništvo trgovačkom društvu Tekija d.o.o. Požega, Vodovodna 1, bez naknade.
Članak 4.
Općina Jakšić će dokumentaciju u svezi s komunalnim vodnim građevinama iz
članka 2. ove Odluke predati trgovačkom društvu Tekija d.o.o., Požega, Vodovodna 1, u roku
od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, o čemu će se sastaviti zapisnik.
Članak 5.
Radi izgradnje novih vodnih građevina, Općina Jakšić će način financiranja
regulirati posebnim ugovorom s trgovačkim društvom Tekija d.o.o., Požega, Vodovodna 1.
Članak 6.
Zadužuje se Općinski načelnik Općine Jakšić za poduzimanje svih potrebnih
radnji za provođenje ove Odluke.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Jakšić“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:363-01/15-01/02
URBROJ:2177/04-01/15-1

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Jakšić, 03. veljače 2015.

