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Broj 7.

Na temelju članka 32.Statuta Općine Jakšić («Službeni glasnik Općine Jakšić» br.116/18),
Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 16.sjednici održanoj dana 28.studenog 2019.godine, a na
prijedlog općinskog načelnika, donosi
ODLUKU
o stipendiranju studenata s područja Općine Jakšić za
akademsku godinu 2019./2020.
Članak 1.
Ovom Odlukom, za akademsku godinu 2019./2020., osigurat će se 18
(slovima:osamnaest) stipendija koje će se isplaćivati za deset mjeseci u iznosu od 700,00 kn
(slovima:sedamstokuna) mjesečno za pojedinog studenta.
Članak 2.
Pravo i uvjeti na stipendiju i druge oblike potpore studentima Općine Jakšić propisani
su Pravilnikom o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Općine Jakšić
("Službeni glasnik Općine Jakšić" br.121/18).
Ako neki od kandidata iz bilo kojih razloga odustane od zaključivanja ugovora pomiče
se lista i prima prvi sljedeći kandidat s konačne liste za dodjelu stipendija na kojoj se nalazio.
Članak 3.
Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Jakšić, na poziciji 212,
konto 37215.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Jakšić.“
KLASA:604-01/19-01/01
URBROJ:2177/04-01/19-02
Jakšić, 28.studenog 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Domagoj Oreški, ing.v.r.
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Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19), čl. 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne
novine“ 26/15) i članka 48. Statuta Općine Jakšić ("Službeni glasnik Općine Jakšić br.
116/18), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 16.sjednici održanoj dana 28.studenog
2019.godine, a na prijedlog općinskog načelnika, donosi
PRAVILNIK
o financiranju udruga iz proračuna Općine Jakšić
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje
sredstava iz proračuna Općine Jakšić udrugama u cilju provedbe aktivnosti od interesa za
opće dobro.
U postupku donošenja Proračuna, prije raspisivanja natječaja za dodjelu financijskih
sredstava udrugama, općinski načelnik će na prijedlog nadležnog upravnog tijela (dalje u
tekstu: nadležno upravno tijelo) utvrditi prioritete financiranja po područjima djelovanja.
Iz Proračuna Općine Jakšić neće se financirati aktivnosti udruga koje se sukladno posebnom
zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.
Članak 2.
Aktivnosti od interesa za opće dobro u smislu ovog Pravilnika je aktivnost koja
doprinosi zadovoljenju potreba i podizanju kvalitete života mještana Općine Jakšić u
poljoprivredi i lovstvu, brige o djeci, brige o starijim, bolesnim i nemoćnim osobama, sporta i
rekreacije, kulture, kulturno umjetničkog amaterizma, unapređenja života na selu te
promicanja i očuvanja tradicijskih vrijednosti i običaja.
II JAVNI POZIV
Članak 3.
Financiranje udruga provodi se na temelju javnog poziva.
Općinski načelnik odlučuje o raspisivanju i objavi javnog poziva.
Javni poziv s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim
stranicama Općine Jakšić, Ureda za udruge, na oglasnoj ploči Općine Jakšić, a obavijest o
objavljenom natječaju može se objaviti i u dnevnim ili tjednim glasilima.
Članak 4.
Tekst javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava (u daljnjem tekstu: Javni
poziv) sadrži:
- predmet i trajanje javnog poziva;
- područja financiranja Udruga;
- postupak podnošenja prijave;
- po potrebi i druge podatke.
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Članak 5.
Prijava s propisanom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za provedbu javnog
poziva i ocjenjivanja programa/projekta koje provode udruge, u zatvorenoj omotnici, s
naznakom "Ne otvaraj - za Javni poziv za udruge" poštom ili u pisarnici Jedinstvenog
upravnog odjela.

-

Članak 6.
Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu na ovaj javni poziv obuhvaća:
ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu prijedloga programa/projekta,
ispunjen Obrazac prijedloga proračuna troškova programa/projekta,
dokaz o registraciji udruge (izvadak iz Registra udruga u kom je vidljivo da je udruga
uskladila svoj Statut za zadnjim izmjenama Zakona o udrugama, elektronski ispis,
ispunjen Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
potvrdu FINA-e da je predan godišnji obračun,
ostalu dokumentaciju utvrđenu javnim pozivom.

Članak 7.
Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i ocjenjivanja programa/projekta koje
provode udruge imenuje općinski načelnik.
Povjerenstvo ima tri člana (neparan broj).
Troškovi rada Povjerenstva planiraju se u okviru troškova cjelokupnog javnog poziva.
Članak 8.
Konačnu Odluku o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava donosi općinski
načelnik.
III OCJENJIVANJE PRIJAVA
Članak 9.
Prijave koje ispunjavaju propisane uvjete javnog poziva ocjenjuju se prema sljedećim
kriterijima:
- doprinosu prijavljenog programa/projekta afirmaciji Općine Jakšić;
- neposrednoj društvenoj koristi programa/projekta;
- stupanju inovativnosti programa/projekta;
Svaki kriterij utvrđen u prethodnom stavku ovog članka ocjenjuje se ocjenom od 1 do 5.
Maksimalni broj bodova po prijavljenom programu/projektu je 15.
Prijava koja u postupku ocjenjivanja ne ostvari najmanje 9 bodova ne može ostvariti
pravo na financiranje prijavljenog programa/projekta.
Članak 10.
Na prijedlog Odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava udruge
imaju pravo podnošenja prigovora nadležnom tijelu u roku od 8 dana od dana Odluke o
dodjeli sredstava.
Članak 11.
Financijska sredstava, bez objavljivanja javnog natječaja dodjeljuju se izravno samo:
– u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju
davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima
nije moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo
izravnom dodjelom financijskih sredstava;
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– kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju
isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska
sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području
djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,
– kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom
navedena kao provoditelj određene aktivnosti;
– kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska
sredstva do 5.000 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u
godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih
sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.
IV UGOVORI O FINANCIRANJU
Članak 12.
Prije sklapanja ugovora davatelj financijskih sredstava pribavlja izjavu prijavitelja o
nepostojanju i izbjegavanju dvostrukog financiranja.
S udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Jakšić potpisati će
Ugovor o financiranju najkasnije 30 dana od dana donošenja Odluke o financiranju.
Članak 13.
Praćenje će se vršiti na dva načina: odobravanjem opisnih i financijskih izvješća
korisnika sredstava te kontrolom "na licu mjesta" od strane odgovorne osobe Općine, u
dogovoru s korisnikom sredstava.
Članak 14.
Izvješća se podnose na za to definiranim obrascima.
Članak 15.
Odobrena financijska sredstva financijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo
za realizaciju programa/projekta utvrđenog proračunom i ugovorom.
Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje
prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom.
Članak 16.
Korisnik financiranja je obvezan omogućiti Općini, kao i inspektorima proračunskog
nadzora Ministarstva financija te svim vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno
Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, provođenje
projekta ili programa i po potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za račune,
računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za financiranje projekta ili
programa, i u razdoblju od sedam godina nakon završne isplate.
V VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA
Članak 17.
Sva financijska sredstva koja Općina dodjeljuje putem javnog poziva odnose se na
aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se poziv raspisuje.
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VI ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti «Pravilnik o financiranju
udruga iz proračuna Općine Jakšić», KLASA:022-01/19-01/17, URBROJ: 2177/04-02-19-1
od dana 07.siječnja 2019.god.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Jakšić."
KLASA:021-01/19-01/08
URBROJ: 2177/04-01/19-03
Jakšić, 28.studenog 2019.god
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Domagoj Oreški, ing.v.r.
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Na temelju članka 20.stavak 1. i članka 42.stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (NN br.
115/16, 101/17) i članka 32. Statuta Općine Jakšić (»Službeni glasnik Općine Jakšić« broj
116/18), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 16.sjednici održanoj dana 28.studenog
2019.godine, a na prijedlog općinskog načelnika, donosi
ODLUKU
o općinskim porezima Općine Jakšić

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom o lokalnim porezima (nastavno:Odluka), utvrđuju se:
– vrste lokalnih poreza koje pripadaju Općini Jakšić ( u nastavku teksta:Općina),
– porezni obveznik,
– porezna osnovica, stopa i visina poreza,
– prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu pojedinih lokalnih poreza na Ministarstvo financija,
Poreznu upravu.
II. VRSTE POREZA
Članak 2.
Porezi Općine su:
1. Prirez porezu na dohodak,
2. Porez na potrošnju,
3. Porez na kuće za odmor.
1. Prirez porezu na dohodak
Članak 3.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.
Članak 4.
Obveznik prireza poreza na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u
Republici Hrvatskoj, a prema Zakonu o porezu na dohodak.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak ostvaren od obveznika čije
je prebivalište na području Općine Jakšić.
Članak 5.
Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez
na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava,
porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog
dohotka.
2. Porez na potrošnju
Članak 6.
Porez na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, bezalkoholnih
pića i piva plaća se po stopi od 3%.
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Članak 7.
Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruže ugostiteljske usluge
u ugostiteljskim objektima na području Općine.
Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u
ugostiteljskim objektima, bez poreza na dodanu vrijednost.
3. Porez na kuće za odmor
Članak 8.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 15,00 kuna po jednom metru
četvornom korisne površine kuće za odmor na cijelom području Općine.
Članak 9.
Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor.
Članak 10.
Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su do 31.ožujka tekuće godine Ministarstvu
financija, Poreznoj upravi dostaviti podatke o korisnoj površini novoizgrađene kuće za odmor
ili u slučaju promjene korisne površine ili promjene obveznika.
III. NAČIN UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA
Članak 11.
Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom općinskih poreza iz članka 2. ove Odluke,
obavljat će Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured u Požegi.
Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u
iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.
Članak 12.
Porezna uprava dužna je do 15. u mjesecu za prethodni mjesec Općini dostaviti
izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Svi općinski porezi iz članka 2. ove Odluke prihod su Proračuna Općine Jakšić.
Postupak naplate prihoda od lokalnih poreza provodi se sukladno odredbama Općeg
poreznog zakona i Ovršnog zakona.
U pogledu zastare prava na utvrđivanje i naplatu prihoda od lokalnih poreza
primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.
Članak 14.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima
Općine Jakšić od 29.svibnja 2018.god., KLASA: 021-01/18-01/05, URBROJ: 2177/04-01/1807 (»Službeni glasnik Općine Jakšić« broj 118/18).
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Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu 01.siječnja 2020.godine i objavit će se u »Službenom
glasniku Općine Jakšić« i »Narodnim novinama«.
KLASA: 021-01/19-01/08
URBROJ: 2177/04-01/19-04
Jakšić, 28.studenog 2019.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Domagoj Oreški, ing.,v.r.
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Na temelju članka 35. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17) i članka 32. Statuta Općine Jakšić ("Službeni glasnik Općine Jakšić" broj
116/18), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 16.sjednici održanoj dana 28.studenog
2019.godine, a na prijedlog općinskog načelnika, donosi

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, naziv i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Jakšić kao upravnog tijela.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Jakšić, kao i poslova
državne uprave koji su zakonom preneseni/povjereni Općini, ustrojava se Jedinstveni upravni
odjel Općine Jakšić.
Za obavljanje komunalnih djelatnosti osniva se Vlastiti pogon kao dio organizacijske
jedinice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić, posebnom Odlukom.
Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti (u daljnjem tekstu:Vlastiti pogon)
nema svojstvo pravne osobe.
Članak 2.
Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat, sukladno Zakonu.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine
Jakšić.
Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne, stručne i ostale poslove iz samoupravnog
djelokruga Općine te povjerene mu poslove državne uprave (u daljnjem tekstu:poslovi), a
sukladno zakonu, Statutu i općim aktima Općine.
Članak 3.
Općinski načelnik usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju
poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga i nadzire njegov rad.
Članak 4.
Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine
Jakšić i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
II UNUTARNJE USTROJSTVO, ORGANIZACIJA I NAČIN RADA JEDINSTVENOG
UPRAVNOG ODJELA
Članak 5.
Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se nazivi i opisi
poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i
druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela.
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Pravilnikom o unutarnjem redu Vlastitog pogona uređuju se nazivi i opisi poslova
radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja
od značaja za rad Vlastitog pogona.
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela i Pravilnik o unutarnjem
redu Vlastitog pogona donosi općinski načelnik, a na prijedlog pročelnika Upravnog odjela.
Članak 6.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, koji se imenuje i razrješava na
način propisan zakonom kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava te
zakonom kojim se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi.
Upravitelj Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti koji je ujedno
osnovan kao dio organizacijske jedinice unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić
je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić.
U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na
način propisan zakonom, općinski načelnik može iz redova službenika Jedinstvenog upravnog
odjela privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika, pod uvjetom da ispunjava sve
stručne uvjete za raspored na to radno mjesto.
Članak 7.
Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu izvršava i nadzire provođenje općih i
pojedinačnih akata Općinskog vijeća, predlaže mjere i radnje za provedbu istih, predlaže
mjere za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga te obavlja i
druge poslove u sklopu svoje nadležnosti.
Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća može donositi
pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih
osoba.
III DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne, stručne, materijalno-financijske,
računovodstvene i druge poslove, koji se odnose na:
- funkcioniranje i razvoj komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti i
održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti,
koordinacije rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne
djelatnosti, donošenje programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture),
- utvrđivanje obveznika i razrez komunalne naknade, grobne naknade, komunalnog
doprinosa, kao i prisilnu naplatu istih,
- provođenje komunalnog reda,
- uređenje prometa na području Općine Jakšić, organizaciju prijevoza u lokalnom
cestovnom prometu,
- poslove provođenja mjera zaštite i uređenja prostora vezane uz druge propise (držanje
kućnih ljubimaca, zaštitu od požara, vatrogastvo, civilnu zaštitu i drugo),
- praćenje investicija i kontrola utroška sredstava iz Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture i Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture,
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-

-

-

-

-

koordinaciju s tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u čijoj je nadležnosti
izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Općinu
Jakšić (telefon, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste i dr.),
investicijsko održavanje imovine Općine,
upravljanje i raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, parcelacije i geodetske podloge,
zakup i najam nekretnina u vlasništvu Općine,
ugovaranje zakupa javno-prometnih površina i naplata istih,
postupke javne nabave, sudjelovanje Općine u sudskim postupcima te imovinskopravnim upravnim postupcima,
obavljanje stručnih, pravnih, protokolarnih, savjetodavnih i administrativno-tehničkih
poslova u svezi s radom Općinskog načelnika, predsjednika i potpredsjednika
Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća,
osiguranje ostvarivanja prava na pristup informacijama,
sudjelovanje u izradi akata iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela i Općinskog
vijeća,
izradu i izvršavanje Proračuna Općine Jakšić,
izradu polugodišnjeg izvještaja i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna te
financijskih izvještaja tijekom godine,
vođenje knjigovodstvenih evidencija,
financijsku operativu,
pripreme te praćenja izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,
osiguravanje uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom Općine, kroz
prostorno planiranje i uređenje u cilju razvoja gospodarskih, društvenih, komunalnih i
drugih djelatnosti na području Općine te zaštite kulturnih i prirodnih dobara,
pripreme i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje općinskih
razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne
infrastrukture
osiguravanje lokalnih potreba u oblasti predškolskog odgoja obrazovanja,
osiguravanje lokalnih potreba u oblasti kulture (utvrđivanje i praćenje programa javnih
potreba u kulturi)
osiguravanje lokalnih potreba u sportu i tjelesnoj kulturi (utvrđivanje i praćenje
programa javnih potreba, pomoć u financiranju sportskih klubova, udruga),
osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u oblasti socijalne skrbi i primarne
zdravstvene zaštite,
osiguravanje lokalnih potreba u oblasti obrazovanja i odgoja,
zaštite kulturne baštine,
obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima
i Statutom Općine Jakšić.

IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Na djelatnike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić primjenjuju se odredbe
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Članak 10.
U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke sa njenim odredbama
uskladit ce se Pravilnici iz članka 5. stavka 1. i 2. ove Odluke.
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Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti «Odluka o ustrojstvu i djelokrugu
upravnog odjela Općine Jakšić» od 21.prosinca 2015.godine ("Službeni glasnik Općine
Jakšić", broj 98/16).
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Općine Jakšić".
KLASA: 021-01/19-01/08
URBROJ: 2177/04-01/19-05
U Jakšiću, 28.studenog 2019.godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Domagoj Oreški, ing.v.r.
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Na temelju članka 39. i 40. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br.
68/18, 110/18) i članka 32. Statuta Općine Jakšić («Službeni glasnik Općine Jakšić» br.
116/18), Općinsko vijeće Općine Jakšić na svojoj 16.sjednici održanoj dana 28.studenog
2019.godine, a na prijedlog općinskog načelnika, donosi
ODLUKU
o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih
djelatnosti na području Općine Jakšić
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine
Jakšić (u daljnjem tekstu:Vlastiti pogon).
Vlastiti pogon Općine Jakšić osniva se kao organizacijska jedinica unutar
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić.
Vlastiti pogon nema svojstvo pravne osobe.
Članak 2.
Ovom Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na
području Općine Jakšić utvrđuju se odredbe o:
1. unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i načinu rada Vlastitog pogona,
2. komunalnim djelatnostima koje obavlja Vlastiti pogon i područje djelovanja,
3. način obavljanja komunalnih djelatnosti,
4. aktima poslovanja Vlastitog pogona,
5. iskazivanju učinka poslovanja,
6. ograničenjima glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge vrste
posebne imovine jedinice lokalne samouprave na kojoj se odvija poslovanje Vlastitog
pogona,
7. načinu nadzora poslovanja vlastitog pogona od strane jedinice lokalne samouprave,
8. imenovanju i razrješenju upravitelja Vlastitog pogona i
9. ukidanju Vlastitog pogona.
II UNUTARNJE USTROJSTVO, ORGANIZACIJA I NAČIN RADA VLASTITOG
POGONA
Članak 3.
Nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta,
broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Vlastitog pogona utvrđuju se «Pravilnikom o
unutarnjem redu Vlastitog pogona».
Pravilnik o unutarnjem redu Vlastitog pogona donosi općinski načelnik, na prijedlog
pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 4.
Upravitelj Vlastitog pogona, koji je osnovan kao organizacijska jedinica unutar
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić, je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Jakšić.
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Članak 5.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira i vodi rad Vlastitog pogona i
odgovara općinskom načelniku Općine Jakšić za materijalno i financijsko poslovanje
Vlastitog pogona i za zakonitost rada Vlastitog pogona.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Vlastitog pogona na temelju ovlasti
općinskog načelnika Općine Jakšić sklapa ugovore s drugim fizičkim ili pravnim osobama.
Članak 6.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Vlastitog pogona dužan je podnijeti Izvješće
o radu Vlastitog pogona s financijskim pokazateljima općinskom načelniku Općine Jakšić kad
to on zatraži, a najmanje dva puta godišnje.
Članak 7.
Nadzor nad radom Vlastitog pogona obavlja općinski načelnik Općine Jakšić.
Članak 8.
Pravne, financijsko-računovodstvene, administrativno-tehničke i opće poslove za
Vlastiti pogon obavljati će Jedinstveni upravni odjel Općine Jakšić.
Za rješavanje drugih pitanja koja se odnose na rad i poslovanje Vlastitog pogona
nadležan je općinski načelnik Općine Jakšić.
Članak 9.
Sredstva za rad i obavljanje komunalnih djelatnosti koje obavlja Vlastiti pogon,
osiguravaju se iz:
- cijene komunalne usluge,
- komunalne naknade,
- grobne naknade,
- proračuna Općine Jakšić,
- donacije i drugih zakonom dopuštenih izvora.
Članak 10.
Sredstva za rad Vlastitog pogona – svi primici i izdaci osiguravaju se u proračunu
Općine Jakšić.
III KOMUNALNE DJELATNOSTI I PODRUČJE DJELOVANJA
Članak 11.
Vlastiti pogon obavljati će sljedeće komunalne djelatnosti:
1. Održavanje javnih površina,
2. Održavanje groblja,
3. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene.
Članak 12.
Pod održavanjem javnih površina naročito se razumijeva održavanje javnih zelenih
površina, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i
javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi
ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.
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Pod održavanjem groblja razumijeva se upravljanje grobljem, održavanje prostora i
zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, održavanje zelenih površina i raslinja u
groblju.
Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje
popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.
Članak 13.
Vlastiti pogon će komunalne djelatnosti navedene u članku 3. ove Odluke obavljati na
području Općine Jakšić.
IV NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 14.
Osim Vlastitog pogona Općine Jakšić komunalne djelatnosti na području Općine
Jakšić obavljati će:
1. Trgovačko društvo Tekija d.o.o.
2. Komunalac Požega d.o.o.,
3. Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova za
održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova.
V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Na djelatnike Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Jakšić
primjenjuju se odredbe Zakona i propisa koji se primjenjuju na službenike i namještenike
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić, odnosno odredbe Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Članak 16.
Imovina u vlasništvu Općine Jakšić, na kojoj i kojom svoju djelatnost obavlja Vlastiti
pogon ne može se opterećivati niti otuđiti bez suglasnosti općinskog načelnika Općine Jakšić,
a u skladu sa Statutom Općine Jakšić i zakonskim propisima.
Članak 17.
Odluku o ukidanju Vlastitog pogona donosi Općinsko vijeće Općine Jakšić.
Članak 18.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti «Odluka o osnivanju Vlastitog pogona
za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Jakšić» od 21.prosinca 2015.godine
("Službeni glasnik Općine Jakšić", broj 98/2016).
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom glasniku Općine
Jakšić» .
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA: 021-01/19-01/08
URBROJ: 2177/04-01/19-06
U Jakšiću, 28.studenog 2019.godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Domagoj Oreški, ing.v.r.

15

Na temelju članka 48. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 116/18),
i članka 3. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2019. godinu („Službeni glasnik
Općine Jakšić“, broj 122/18), općinski načelnik Općine Jakšić, donosi

ODLUKU
o sponzorstvu „Udruzi hrvatske policije“

1. Ovom Odlukom, temeljem zamolbe dostavljene od Udruge hrvatske policije, hrvatski
branitelji grada Požege odobravam iznos od 500,00 kn (slovima:petstokuna), a u svrhu
financijske pomoći pri organizaciji Božićnog domjenka.
2. Općina Jakšić će, sukladno dogovoru, odobreni iznos doznačiti na broj žiro računa IBAN
broj: HR 5125000091101487783 kod Addiko bank, iz sredstava proračuna Općine Jakšić
planiranih za razna sponzorstva na poziciji 90, konto 38119.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Jakšić“.
KLASA: 555-01/19-01/23
URBROJ: 2177/04-02/19-02
Jakšić, 27.studenog 2019.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević, dipl.ing.v.r.

DOSTAVITI:
1. Udruga Hrvatske policije,
2. JUO, radi isplate,
3. Pismohrana, ovdje.
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Na temelju članka 48. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 116/18),
članka 4. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“,
broj 122/18) i članka 14. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj
116/18), a na zamolbu Marije Poglovnik iz Bertelovaca 45, OIB:57085706911, općinski
načelnik Općine Jakšić, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o jednokratnoj financijskoj potpori
Marija Poglovnik
Članak 1.
Ovim Zaključkom, a na zamolbu Marije Poglovnik iz Bertelovaca 45, OIB:57085706911,
odobrava se financijska pomoć za podmirenje troškova života zbog teške financijske situacije
u iznosu od 1.000,00 kn (slovima:tisućukuna) jednokratne novčane pomoći.
Članak 2.
Iznos iz članka l. isplatiti će se iz sredstava planiranih proračunom Općine Jakšić za 2019.
godinu – pomoć obiteljima i kućanstvima – socijalno ugrožene osobe, a terete poziciju 61,
konto 37212.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Jakšić“.

KLASA: 550-01/19-01/31
URBROJ:2177/04-02/19-2
Jakšić, 08.studeni 2019.godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević, dipl.ing.v.r.
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Na temelju članka 48. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 116/18),
članka 4. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“,
broj 122/18) i članka 14. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj
116/18), a na zamolbu Dragana Bulaje iz Jakšića, Ul. Pavla Radića 20, OIB:28031314798,
općinski načelnik Općine Jakšić, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o jednokratnoj financijskoj potpori
Dragana Bulaje
Članak 1.
Ovim Zaključkom, a na zamolbu Dragana Bulaje iz Jakšića, Ul. Pavla Radića 20,
OIB:28031314798, odobrava se financijska pomoć za podmirenje troškova života zbog teške
financijske situacije u iznosu od 2.000,00 kn (slovima:dvijetisućekuna) jednokratne novčane
pomoći.
Članak 2.
Iznos iz članka l. isplatiti će se iz sredstava planiranih proračunom Općine Jakšić za 2019.
godinu – pomoć obiteljima i kućanstvima – socijalno ugrožene osobe, a terete poziciju 61,
konto 37212.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Jakšić“.

KLASA: 550-01/19-01/32
URBROJ:2177/04-02/19-2
Jakšić, 15.studenog 2019.godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević, dipl.ing.v.r.
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Na temelju članka 48. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 116/18),
članka 4. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“,
broj 122/18) i članka 14. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj
116/18), a na zamolbu Marijana Stojčevića iz Bertelovaca 15, OIB:14750406571, općinski
načelnik Općine Jakšić, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o jednokratnoj financijskoj potpori
Marijan Stojčević
Članak 1.
Ovim Zaključkom, a na zamolbu Marijana Stojčevića iz Bertelovaca 15, OIB:14750406571,
odobrava se financijska pomoć za podmirenje troškova života zbog teške financijske situacije
u iznosu od 1.000,00 kn (slovima:tisućukuna) jednokratne novčane pomoći.
Članak 2.
Iznos iz članka l. isplatiti će se iz sredstava planiranih proračunom Općine Jakšić za 2019.
godinu – pomoć obiteljima i kućanstvima – socijalno ugrožene osobe, a terete poziciju 61,
konto 37212.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Jakšić“.
KLASA: 550-01/19-01/33
URBROJ:2177/04-02/19-2
Jakšić, 20.studenog 2019.godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević, dipl.ing.v.r.
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Na temelju članka 26. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10,
80/1, 93/11), Vijeće srpske nacionalne manjine na 2. konstituirajućoj sjednici održanoj dana
11.studenog 2019.godine, donosi

ODLUKU
o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine
Članak 1.
Na dužnost predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine bira se:
1. Zoran Vujasinović.
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“.

KLASA:016-01/19-01/01
URBROJ:2177/04-01/19-2
Jakšić, 11.studenog 2019.
PREDSJEDAVAJUĆA:
Svetlana Blagojević, v.r.
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Na temelju članka 26. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10,
80/1, 93/11), Vijeće srpske nacionalne manjine na 2. konstituirajućoj sjednici održanoj dana
11.studenog 2019.godine, donosi
ODLUKU
o izboru zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine
Članak 1.
Na dužnost zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine bira se:
2. Svetlana Blagojević.
Članak 2.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“.

KLASA:016-01/19-01/01
URBROJ:2177/04-01/19-03
Jakšić, 11.studenog 2019.god
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Zoran Vujasinović, v.r.
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Vijeće srpske nacionalne manjine na 2. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 11.studenog
2019.godine, donosi
ODLUKU
o sjedištu Vijeća srpske nacionalne manjine
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se sjedište Vijeća srpske nacionalne manjine na adresi Treštanovci
103, Općina Jakšić.
Članak 2.
Vijeće srpske nacionalne manjine provesti će promjenu sjedišta u registru nadležnog
ministarstva.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Jakšić.
KLASA:016-01/19-01/01
URBROJ:2177/04-01/19-04
Jakšić, 11.studenog 2019.god.
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Zoran Vujasinović, v.r.
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Na temelju članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne Novine“,
NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Jakšić na sjednici
održanoj dana 11.studenog 2019.godine, donijelo je

STATUT
Vijeća srpske nacionalne manjine
Općine Jakšić
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Vijeće srpske
nacionalne manjine Općine Jakšić (u daljnjem tekstu Vijeće): zastupanje, djelatnosti kojima
se ostvaruju ciljevi, tijela Vijeća i njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, te način odlučivanja.
Statut sadržava i odredbe o imovini, načinu stjecanja imovine i općim aktima Vijeća.
Članak 2.
Puni naziv Vijeća je: Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Jakšić napisano na
latiničnom pismu, te ВИЈЕЋЕ СРПСКИХ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНА ОПШТИНЕ
ЈАКШИЋ na ćiriličnom pismu.
Skraćeni naziv Vijeća srpske nacionalne manjine je: VSNM koji se piše na latiničnom i
ćiriličnom pismu.
Oznaka nacionalne manjine je srpska nacionalna trobojka pravokutnog oblika sa
slijedećim rasporedom boja (odozgo prema dolje): crvena, plava , bijela.
Sjedište vijeća utvrdit će se posebnom Odlukom.
Vijeće djeluje na području Općine Jakšić.
Vijeće zastupaju predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća.
Članak 3.
Radi usklađivanja ili unapređivanja zajedničkih interesa Vijeće može osnovati
koordinacije vijeća nacionalnih manjina ili im pristupati.
Članak 4.
Vijeće ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim
nazivom, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Vijeća.
Članak 5.
Rad vijeća je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćivanjem
pripadnika i udruga nacionalne manjine.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i
izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Vijeća može izdavati svoje glasilo u
skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Vijeće.
Vijeće po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije,
biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.
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Članak 6.
Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Jakšić ima 8 članova.
II DJELOKRUG VIJEĆA PRAVA I OBVEZE ČLANOVA VIJEĆA
Članak 7.
Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa pripadnika nacionalnih manjina u skladu s
odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka Vijeća ostvaruje se:
predlaganjem tijelima jedinice samouprave mjera za unapređivanje položaja
nacionalne manjina na njenom području, uključujući davanje prijedloga općih
akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih
donose;
isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica
samouprave;
obavještavanjem o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela
predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine;
davanjem mišljenja i prijedloga na programe radijskih i televizijskih postaja na
lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe
koji se odnose na manjinska pitanja;
organiziranjem savjetovanja;
te kroz druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva u skladu sa programom
rada Vijeća.
Članak 8.
Prava i obveze članova vijeća su :
- da biraju i budu birani u tijela Vijeća;
- da budu obaviješteni o radu Vijeća i doprinose ostvarivanju njegove djelatnosti;
- da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća;
- da čuvaju i podižu ugled Vijeća
III RAD VIJEĆA
Članak 9.
Članovi Vijeća nacionalne manjine tajnim glasovanjem biraju predsjednika Vijeća.
Vijeće saziva predsjednik Vijeća pisanim pozivom članovima najmanje 7 dana prije
održavanja sjednice.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog
reda.
Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Izuzetno od stavka 1. ovog članka u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u
kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici.
Članak 10.
O sjednicama Vijeća i njegovim radnim tijelima vodi se zapisnik.
Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća, te donesenim
zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj slijedećoj sjednici Vijeća.
Zapisnik obvezatno potpisuju predsjednik Vijeća ili osoba koja je sjednici
predsjedavala, te zapisničar.
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Članak 11.
Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Najmanje 1/3 članova Vijeća ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća
sazivanje sjednice.
Ukoliko predsjednik Vijeća iz neopravdanih razloga ne želi sazvati sjednicu Vijeća,
sjednicu može sazvati 1/3 članova Vijeća, koja pri odluci o sazivanju određuju ime osobe koja
će u njihovo ime sazvati sjednicu.
Odluku o sazivanju sjednice od strane članova Vijeća mora biti obrazložena i
priložena pozivu za sjednicu.
Članak 12.
Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća ili
njegov zamjenik ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici predsjedava osoba koja je
potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova prisutnih članova.
Vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna natpolovična većina svih
članova Vijeća.
Ukoliko sjednici ne pristupi polovina članova, predsjednik saziva novu sjednicu u
roku od 3 dana.
Statut, program rada, financijski plan i završni račun Vijeće donosi većinom glasova
svih članova (prema odredbi članka 27. st. 3. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama).
Članak 13.
Vijeće donosi:
- Statut i njegove izmjene i dopune,
- program rada,
- donosi financijski plan i usvaja završni račun,
- odlučuje o udruživanju s drugim vijećima odnosno formiranju koordinacije,
- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća utvrđenim Statutom.
Vijeće surađuje s jedinicom lokalne samouprave za područje koje je Vijeće osnovano i
ima pravo zahtijevati od jedinice da ih obavijesti o svim onim radnjama koje su usmjerene
pripadnicima nacionalnih manjina.
Financijski plan i završni račun donosi se na prijedlog Komisije za financijska pitanja.
Članak 14.
Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakoniti rad Vijeća.
Predsjednik Vijeća:
- zastupa Vijeće i predsjeda sjednicama Vijeća,
- saziva sjednice Vijeća i predlaže dnevni red,
- provodi odluke Vijeća,
- brine o postupku donošenja te utvrđuje pročišćeni tekst općih i drugih akata,
- usklađuje suradnju s vijećima drugih nacionalnih manjina na području djelovanja
Vijeća,
- usklađuje rad stalnih predstavnika Vijeća u koordinacijom tijelu Vijeća srpske
nacionalne manjine,
- potpisuje opće i druge akte koje donosi Vijeće,
- potpisuje financijske dokumente i nalogodavac je financijskog plana Vijeća,
- odobrava, vodeći računa o raspoloživim sredstvima, putovanja vijećnika u funkciji
predstavljanja Vijeća u zemlji i inozemstvu,
- podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Vijeća,
- brine o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti vijećnika,
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brine o javnosti rada Vijeća i određuje koji se dokumenti i podaci smatraju tajnima,
brine o vođenju dokumentacije o radu i čuvanju arhive Vijeća,
brine o vođenju, verifikaciji i čuvanju zapisnika sjednica Vijeća,
predsjednik obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom ili drugim
aktima Vijeća.
Vijeće na jednak način izabire i osobu koja će zamjenjivati predsjednika u slučaju
njegove odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja druge poslove po ovlasti predsjednika.
Predsjednik Vijeća može se razriješiti na prijedlog najmanje 1/3 svih članova Vijeća.
Kada Vijeće razriješi predsjednika Vijeća, njegove poslove do izbora novog
predsjednika obavlja zamjenik.
-

Članak 15.
Članovi Vijeća nacionalne manjine svoje dužnosti obavljaju na dobrovoljnoj osnovi i s
pažnjom dobrog gospodara.
Članak 16.
Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku 30 dana od dana donošenja odluke
o razrješenju.
Članak 17.
Članovi Vijeća iz sredstava Vijeća mogu primati samo naknadu troškova koje su imali
u obavljanju poslova za Vijeće i nagradu za mjesečno ili neko drugo razdoblje ako to odobri i
do visine koju odobri ministar nadležan za poslove opće uprave.
Članak 18.
Imovinu Vijeća čine prihodi koje Vijeće ostvaruje od:
- dotacija,
- poklona,
- nasljedstva,
- dotacija iz državnog proračuna,
- dotacija iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na
području koje Vijeće djeluje,
- sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad Vijeća.
Sredstva se mogu koristiti samo za djelatnost i poslove od značaja za nacionalnu
manjinu utvrđene programom rada Vijeća nacionalne manjine.
Članak 19.
Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom
poslovanju neprofitnih organizacija.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koje se donosi za jednu
kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.
Predsjednik Vijeća ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Vijeća.
IV STATUT I DRUGI OPĆI AKTI
Članak 20.
Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama
Statuta.
Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.
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Sva pitanja koja nisu uređena Statutom uređuju se Poslovnikom Vijeća.
Članak 21.
Statut, financijski plan i završni račun Vijeća srpske nacionalne manjine objavljuje se
u Službenom glasniku jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave za čije je
područje osnovano.
Članak 22.
Statut stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Jakšić“.
VIJEĆE SRPSKE
NACIONALNE MANJINE
KLASA:016-01/19-01/01
URBROJ:2177/04-01/19-5
Jakšić, 11.studenog 2019.
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Zoran Vujasinović,v.r.
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