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Službeni glasnik Općine Jakšić

Na temelju članka 109. stavka 4., a u svezi članka 201. stavka 1. Zakona o prostornom
uređenju ("Narodne novine", br. 153/13) te članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Općine Jakšić ("Službeni
glasnik općine Jakšić", broj 77/13 i 83/14) Općinsko vijeće Općine Jakšić, na svojoj 13.
sjednici održanoj 09. srpnja 2015. godine, donosi:

ODLUKU
o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Jakšić
sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13)
Članak 1.
Donosi se usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Jakšić ("Službeni glasnik Općine
Jakšić", br. 48/08 i 79/13) sa Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine", br.
153/13).
Članak 2.
Usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Jakšić iz članka 1. ove Odluke (u daljnjem
tekstu: Plan), sadrži:
0)

OPĆI DIO

A) TEKSTUALNI DIO
1.

Odluka o usklađenja PPUO sa Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine",
br. 153/13)

B) GRAFIČKI DIO
4.

GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
4.1. BERTELOVCI
4.2. CEROVAC I GRANJE
4.4. JAKŠIĆ
4.5. RADNOVAC I RAJSAVAC
4.8. TREŠTANOVCI

MJ 1:5000

C) OBVEZNI PRILOZI
1.
2.
3.
4.

Obrazloženje usklađenja
Stručne podloge, na kojima se temelje prostorno planska rješenja
Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi
Evidencija postupka izrade i donošenja usklađenja
Članak 3.
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Plan je izradio Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, Županijska 7, 34
000 Požega.
Članak 4.
Donošenjem ovog Plana zamjenjuju se kartografski prikazi Prostornog plana uređenja
Općine Jakšić ("Službeni glasnik Općine Jakšić", br. 48/08 i 79/13), navedeni u čl. 2 ove
Odluke na kojima se nalaze neuređeni dijelovi građevinskog područja.
Zadržava se tekstualni dio, odredbe za provođenje i slijedeći kartografski prikazi Prostornog
plana uređenja Općine Jakšić ("Službeni glasnik Općine Jakšić", br. 48/08 i 79/13):
Kartografski prikazi u mjerilu 1:25.000
1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
2.A. PROMETNI INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
Cestovni promet
Zračni promet
2.B. ENERGETSKI SUSTAVI
Elektroenergetika
Plinoopskrba
2.C. POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
2.D. VODNO GOSPODARSKI SUSTAVI
3.A. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
Uvjeti korištenja
3.A.1. KARTA STANIŠTA
3.B. UVJETI KORIŠTENJA I OGRANIČENJA U PROSTORU
Područja primjene posebnih ograničenja u korištenju
Uređenje zemljišta
Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja
Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite
4.

GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

MJ 1:5000

4.3. EMINOVCI
4.6. SVETINJA
4.7. TEKIĆ
Za kartografske prikaze građevinskog područja mjerila 1:5000 koji se zadržavaju,
neizgrađeno građevinsko zemljište je kroz usklađenje utvrđeno kao uređeno građevinsko
zemljište.
Članak 5.
Za neizgrađene građevinske čestice koje nemaju direktan pristup na prometnu površinu, a
nisu na kartografskim prikazima mjerila 1: 5000 označene kao neuređene ostvaruju svoje
pravo (status uređenog) isključivo objedinjenjem s jednom ili više susjednih čestica od kojih
barem jedna posjeduje pravo neposrednog pristupa na prometnu površinu, na način da
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novoformirana jedinstvena građevna čestica, propisanog oblika i veličine, ima direktan
pristup na prometnu površinu.
Članak 6.
Odluka o usklađenja Prostornog plana uređenja općine Jakšić sa Zakonom o prostornom
uređenju ("Narodne novine", br. 153/13) objaviti će se u "Službenom glasniku Općine
Jakšić".
Članak 7.
Usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Jakšić iz članka 1. i čl. 2. ove Odluke izrađeno
je u 7 (sedam) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Jakšić i potpisan po
Predsjedniku Općinskog vijeća. Od toga se 1 (jedan) izvornik nalazi u pismohrani izrađivača
Plana.
Tri izvornika ovog Plana dostavlja se Općini Jakšić na čuvanje i korištenje, a jedan od njih
nalazit će se u pismohrani Općine.
Po 1 (jedan) izvornik zajedno s ovom Odlukom dostavlja se i čuva u:
 Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske,
 Zavodu za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
 Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.
Članak 8.
U skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju prostorni planovi moraju biti dostupni
na uvid javnosti.
Uvid u Prostorni plan uređenja Općine Jakšić može se izvršiti svakog radnog dana na
adresama:
 Općine Jakšić, Osječka 39, 34308 Jakšić i
 Požeško-slavonske županije, Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo,
Županijska 7, 34000 Požega
te u elektroničkom obliku putem informacijskog sustava (ISPU) na službenoj web stranici
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu (8.) osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Jakšić".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK:
Boško Obradović,
prof.,v.r.
KLASA: 350-01/15-01/03
URBROJ: 2177/04-01/1-15-14
Jakšić, 09. srpnja 2015.g.
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Na temelju članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi
(«NN», br. 19/13-pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta općine Jakšić (Službeni glasnik
Općine Jakšić, broj 77/13i 83/14), Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 13. sjednici održanoj
09. srpnja 2015., donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća Mandatne komisije i
verifikaciji mandata vijećnika
Općinskog Vijeća općine Jakšić
1. Utvrđuje se da je iz razloga iz članka 79. stavka 6. Zakona o lokalnim izborima
(Narodne novine broj 114/12.) stavit mandat u mirovanje vijećnika:
- Zlatka Kovačević, Bertelovci 48.
2. Umjesto izabranog člana predlagatelj kandidacijske liste – Hrvatski Demokratski
Savez Slavonije i Baranje (HDSSB), Osijek Trg Lava Mirskog 1/II, odredio je
zamjenika:
- Nikola Bošnjak, Matije Gupca 3, Jakšić,OIB:42262474599.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Jakšić».

KLASA:021-05/15-01/21
URBROJ:2177/04-01/1-15-1

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.,v.r.

Jakšić, 09. srpnja 2015.
Na temelju članka 35. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne Novine, broj 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.- pročišćeni tekst), i članka 35. Statuta Općine Jakšić
(„Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13 i 83/14), Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 13.
sjednici održanoj dana 09. srpnja 2015. , donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata
za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Jakšić
1. Općinsko vijeće Općine Jakšić prihvaća Izvješće o provjeri formalnih uvjeta
prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine
Jakšić.
2. Izvješće o iz točke l. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini sastavni dio istog.
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3. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:021-01/14-01/34
URBROJ:2177/04-01/1-15-5
Jakšić, 09. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.,v.r.

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj:33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13.- pročišćeni tekst), i članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni
glasnik Općine Jakšić“, broj: 77/13 i 83/14), Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 13. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2015. , donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Jakšić
1. Općinsko vijeće Općine Jakšić prihvaća Izvješće o radu općinskog načelnika za
razdoblje od 01. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine.
2. Izvješće o radu općinskog načelnika iz stavka l. ovog Zaključka čini sastavni
dio istog.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:021-01/15-01/22
PREDSJEDNIK:
URBROJ:2177/04-01/1-15-1
Boško Obradović, prof.,v.r.
Jakšić, 09. srpnja 2015.
Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
Novine,broj 33/01; 60/01; 129/05 ;109/07 ;125/08; 36/09; 150/11; 144/12 19/13- pročišćeni
tekst) i članka 52. Statuta Općine Jakšić (sl. glasnik broj 77/13 i 83/14,) podnosim Općinskom
vijeću
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU
ZA RAZDOBLJE 01.siječnja- 30.lipnja 2015. godine
Prema usvojenom Proračunu i Planu kapitalnih investicija u 2015. godini, poduzete su
slijedeće aktivnosti:
- S Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju realiziran je iz
Programa IPARDA Mjere 301 projekt:
1. ) -Kanalizacija Treštanovci- nakon izgradnje od strane izvođača Brodska Posavina
d.d. dobivena je Uporabna dozvola i dobiven je povrat sredstava u nešto manjem
iznosu od 2.854.307,01 kuna,
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2.) – Izgradnja odvojka ul. S Radića- cestovna infrastruktura, nogostup, javna rasvjeta
i oborinska odvodnja- dobivena je Uporabna dozvola i uskoro se očekuje povrat sredstava u
iznosu 490.000,00 kuna. Izvoditelj radova, Promet građenje d.o.o. iz Požege u realizaciju
navedene investicije.
Izgradnja dječjeg vrtića u Jakšiću:
-Nažalost zbog nedostatka proračunskih sredstava, a isto tako zbog ne praćenja u
sufinanciranja od strane MRRFEU neće se dovesti do kraja izgradnja vrtića. S Presoflex
gradnjom d.o.o. dogovoren je nastavak radova do završetka. Izvor sredstava nemamo, očekuje
se još jedan odgovor za sredstva, a ako se ni to ne realizira, preostaje samo osloniti se na naš
Proračun.
Kandidirali smo se za opremu vrtića pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, u
protuvrijednosti 209.000 Eura, prošli prva dva kruga eliminacija, ali od očekivanih sredstava
ništa, jer Vlada RH je donijela odluku gdje su prioriteti sveučilišta i učilišta, a jaslice,vrtići,
osnovne škole i starački domovi su u planu iza 2020.godine.
-Iznimka od svih javnih poduzeća je HEP,s koji imamo dobru suradnju s Općinom,
tako su i ove godine investirali u obnovu niskonaponske mreže u naselju Treštanovci,
obnovljena je paralelno i javna rasvjeta za koju smo ishodili pravovaljanu dokumentaciju. Od
HEP-a se očekuje potpuno dovršenje radova do kraja ljeta.
Započeli su radovi na rekonstrukciji niskonaponske mreže u Rajsavcu:
- Postavljeni su stupovi, dobivena je Potvrda glavnog projekta za novu javnu rasvjetu.
Ove dvije nove rasvjete iznosit će nas oko 200.000 kuna.
- Dovršava se opremanje i uređenje dječjeg igralište na Stanici u Jakšiću
S Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2014. godine potpisan je
ugovor o Energetskoj učinkovitosti u kućanstvima, potpora iznosi 998.000 kuna ili
(60%), 5% Općina ili 84.000 kuna i 35% građani korisnici ili 446.000 kuna.
Realizacija projekta se privodi kraju i utrošiti će se oko 800.000 kuna sredstava Fonda.
Paralelno s tim će Općina isplatiti svoj dio korisnicima i korisnici svoj dio izvođaču.
-

-Za izgradnju spomenika poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata smo od
očekivanih 100.000 dobiveno je odobrenje od Ministarstva branitelja za 30.000 kuna.
I ove godine nastavljena je tragična politika Hrvatskih voda, nema ni jednoga
natječaja za gradnju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje malih sustava, a
posjedujemo pravomoćne građevinske dozvole za kanalizaciju Svetinja, Tekić,
Cerovac i Granje, te vodovode Tekić, Cerovac i Granje.
Navedene pripremljene projekte prijaviti će se na dugo najavljivane mjere ruralnog razvoja,
koje nikako da krenu u natječajnu proceduru.
-

-

Izradita je projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju i prenamjenu objekta stare
škole, koji će se isto kandidirati za sredstva EU fondova.

-

U naselju Radnovac asfaltiran je odvojak ulice i parkiralište ispred Mjesnog doma, u
vrijednosti oko 100.000 kuna.
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-

-

-

-

Za lanjsku poplavu na našoj Općini, realizirati će se do kraja godine iz sredstva EU
fonda za elementarne nepogode u iznos od 480.000 kuna, te ih utrošiti u obnovu i
izgradnju ulica na poplavljenom području Jakšića.
U pripremi je izbor za izradu projektne dokumentacije za nogostup Rajsavac i
nogostup Eminovci, napravljena je posebna geodetska podloga kao pretpostavka za
izradu dokumentacije.
Realizirali smo i u ovoj godini program HZZ - Radom za zajednicu i sebe“ –
su/financirano zapošljavanje u javnom radu, te zaposlili 10 dugo nezaposlenih
osoba s područja Općine. Program se upravo aktivno provodi na našoj Općini
Odrađene su i sve druge redovne aktivnosti planirane u Proračunu, a koje se dugi niz
godina provode: pomoć socijalnim kategorijama, plaćanje djece u vrtićima,
sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika, financijska pomoć za rad udruga.
Jakšić, 9. srpnja 2015. godine
Ivica Kovačević, općinski načelnik,v.r.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne Novine, broj :19/13.- pročišćeni tekst) i članka 35. stavka 1. alineja 3.
Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj 77/13 i 83/14), Općinsko vijeće
Općine Jakšić na 13. sjednici održanoj dana, 09. srpnja 2015. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Gospodarske zone Jakšić
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Gospodarska zona Jakšić u Jakšiću (u nastavku teksta:
Gospodarska zona). Gospodarska zona nalazi se unutar granica obuhvata Urbanističkog plana
uređenja Gospodarske zone Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić, broj: 59/10), a na
području obuhvata određenog ovom Odlukom.
Članak 2.
Gospodarska zona obuhvaća područje slijedećih katastarskih čestica u katastarskoj
općini Jakšić: 1876/1, 1876/2, 1876/3, 1876/4, 1876/5, 1876/6, 1876/7, 1876/8, 1876/9,

,

1876/10, 1876/11, 1876/12, 1873/1, 1873/2, 1875/1, 1875/2 1878/2, 1879/9, 1879/7, 1928/8,
1928/9.
Članak 3.
Gospodarska zona obuhvaća ukupnu površinu od 16,92ha, a nalazi se istočno od
građevinskog područja naselja Jakšić, te sjeverno od lokalne željezničke pruge II reda – II208
Pleternica (II 207) –Velika.
Članak 4.
Osnivač i upravitelj Gospodarske zone je Općina Jakšić.
Članak 5.
Područje unutar Gospodarske zone nije izgrađeno.
Gradnja unutar Gospodarske zone, te njezino opremanje u uređenje provodit će se u
skladu sa Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne Novine, broj,
93/13., 114/13.i 41/14.) i važećom prostorno – planskom dokumentacijom.
Unutar Gospodarske zone utvrđene su četiri osnovne namjene prostora (zone) ,na
sljedeći način :
8
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-gospodarska namjena, zaštitne zelene površine, vodne površine – kanal melioracijske
odvodnje i prometne površine.
Na površini (zoni) gospodarske namjene planirana je gradnja građevina osnovne
namjene (sadržaje) kao što su: proizvodne građevine (industrijske i zanatske), poslovne
građevine (uslužne, trgovačke i komunalno –servisne), skladišne građevine, ugostiteljsko –
turističke građevine (osim izletišta i kampa), poljoprivredne građevine (osim građevina za
uzgoj životinja), sve javne zelene površine, zaštitne zelene površine, građevine privremenog
karaktera koje se postavljaju na površine javne namjene, postavljanje reklamnih panoa i sl.,
odgovarajuće infrastrukturne građevine (građevine niskogradnje, parkirališne površine,
pristupne ceste, benziske stanice i sl., građevine i vodovi infrastrukture).
Na površini (zoni) zaštitne zelene površine moguće je graditi građevine i sadržaje
zaštitne zelene površine i odgovarajuće infrastrukturne građevine (melioracijski kanali,
vodovi infrastrukture i sl.)
U namjeni vodne površine – melioracijski kanali mogu se graditi odgovarajuće
infrastrukturne građevine.
Na prometnim površinama dozvoljeno je uređenje i gradnja prometnih površina i
prateće opreme, zelenih površina, kanala, te postavljanje komunalne i druge infrastrukture,
sukladno posebnim propisima.
U cilju gradnje građevina i uređenja površina unutar područja Gospodarske zone,
općina Jakšić izgradit će potrebnu komunalnu infrastrukturu te javno prometne površine.
Članak 6.
Sastavni dio ove odluke čini preslika Kartografskog prikaza UPU gospodarske zone
Jakšić, broj 1.-korištenje i namjena površina.
Prilog iz stavka 1. Ovog članka nije predmetom objave u Službenom glasniku Općine
Jakšić.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:
021-01/15-01/24
URBROJ:2177/04-01/1-15-1
Jakšić, 09. srpnja 2015.godine

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.,v.r.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne Novine, broj 87/08, 36/09, 46/09
136/12 i 15/15), te članka 35. stavak 1. alineja 5. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik
Općine Jakšić“, broj, 77/13. i 83/14), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 13. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2015.godine, donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ
ZA 2015. GODINU

I.

OPĆI DIO
Članak 1.

9

Službeni glasnik Općine Jakšić

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2015. godinu (u daljnjem tekstu:
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna) sastoji se od:

A.

RAČUNA PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

5.516.014,36 kn

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

97.023,85 kn

RASHODI POSLOVANJA

1.463.540,49 kn

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.241.209,02 kn

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

2.908.288,70 kn

B. RAČUN FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINEI ZADUŽIVANJA

419.000,12kn

IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

2.830.000,00kn

NETO FINANCIRANJA

-2.410.999,88kn

C. RASPOLOŽIVA REDSTVA IZ PRETHODINH GODINA

0

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

497.288,82 kn

Članak 2.
Višak prihoda i primitaka iznosi 497.288,82 kn. Stanje žiro računa 1. siječnja 2015. iznosilo je
170.295,00 kn, a stanje žiro računa na dan 30. lipnja 2015. iznosi 386.972,80kn. Neplaćene obveze
iznose 766.591,35 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 2.704.749,51 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova ostvareni u iznosu od 2.830.000,00 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. 2015. do 30.06.2015.,, Izvještaj o obvezama za razdoblje od 01.04. 2015.
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do 30.06.2015., te Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2015. do
30.06.2015., 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 2015. godinu objaviti će
se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-05/14-01/26

PREDSJEDNIK:

URBROJ:2177/04-01/15-1

Boško Obradović, prof.,v.r.

Jakšić, 09. srpnja 2015.
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN,
broj:33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12 i
19/13.- pročišćeni tekst), i članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine
Jakšić“ broj, 77/13.i 83/14.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 13. sjednici održanoj dana
09. srpnja 2015. , donosi
ZAKLJUČAK
o donošenju Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija
Općine Jakšić
1. Ovim Zaključkom prihvaća se i donosi Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Jakšić, a kojim Općina Jakšić ispunjava
svoju obvezu omogućavanja pristupa zatraženoj informaciji te ograničenja prava na pristup
informacijama, sve u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.
2. Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija Općine Jakšić iz stavka l. ovog Zaključka čini sastavni dio istog.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:021-01/15-01/ 19
URBROJ:2177/04-01/1-15-2
Jakšić, 09. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.,v.r.

Na temelju čl. 1. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne
novine«, broj 25/13) i čl. 112. i 113. Statuta Općine Jakšić (»Službeni glasnik Općine
Jakšić«, broj 77/13 i 83/14), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 13. sjednici održanoj 09.
srpnja 2015. godine donosi

PRAVILNIK
O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
OPĆINE JAKŠIĆ
I.

Opće odredbe

Članak 1.
U postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija primjenjuju se odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne
novine«, broj 25/13).
38

Službeni glasnik Općine Jakšić

Članak 2.
Ovim se Pravilnikom o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu
uporabu informacija Općine Jakšić (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju uvjeti pod
kojima »Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija« (u
daljnjem tekstu: korisnik) koji je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba ostvaruje
pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže Općina Jakšić kao tijelo
javne vlasti, pravila postupka u kojem ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje
pravo na pristup informacijama a Općina Jakšić ispunjava svoju obvezu omogućavanja
pristupa zatraženoj informaciji te ograničenja prava na pristup informacijama.
Članak 3.
U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj
25/13):
(1) »Informacija« je svaki podatak koji posjeduje Općina Jakšić kao tijelo javne vlasti
u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku,
neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni,
magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
(2) »Pravo na pristup informacijama« obuhvaća pravo korisnika na traženje i
dobivanje informacije kao i obvezu Općine Jakšić da omogući pristup zatraženoj
informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu
kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim
propisom.
(3) »Ponovna uporaba« znači uporabu informacija Općine Jakšić od strane fizičkih ili
pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe
u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija
između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne
predstavlja ponovnu uporabu.
Članak 4.
Općina Jakšić ima obvezu na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživ
način informacije koje posjeduje i kojima raspolaže iz svog djelokruga rada na temelju
odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama, na temelju čl. 1. ovog Pravilnika i čl.
112. i 113. Statuta Općine Jakšić.
II.

Službenik za informiranje

Članak 5.
Općina Jakšić obvezna je radi osiguravanja prava na pristup informacijama
donijeti Odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za
informiranje).
Članak 6.
Službenik za informiranje može biti isključivo osoba zaposlena u Općini Jakšić.
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Članak 7.
Općina Jakšić obvezna je upoznati javnost sa službenim podacima o službeniku za
informiranje službenom objavom na internet stranici na lako pretraživ način.
Članak 8.
Službenik za informiranje obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,
sukladno unutarnjem ustroju Općine Jakšić, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za
pristup informacijama i ponovne uporabe informacija.
Članak 9.
Službenik za informiranje unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i
objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na
rad Općine Jakšić.
Članak 10.
Službenik za informiranje osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva korisnicima u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup
informacijama i pratećim propisima:
(1) zaprima usmeni i pisani zahtjev podnositelja zahtjeva,
(2) postupa po zaprimljenom usmenom i pisanom zahtjevu podnositelja zahtjeva,
(3) ustupa informacije podnositelju zahtjeva po zaprimljenom zahtjevu
(neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem,
uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu
informaciju, dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji),
(4) obavještava podnositelja zahtjeva o tome gdje je, kada i kako tražena informacija
objavljena,
(5) obavještava podnositelja zahtjeva o produženju roka za dostavu informacije,
(6) u slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva bez odgode poziva podnositelja
zahtjeva da ga ispravi,
(7) ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način zadržava
pravo da nepotpun ili nerazumljiv zahtjev odbaci po rješenju Općine Jakšić u
skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama,
(8) upućuje podnositelja zahtjeva na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih
u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije,
(9) zaprimljene zahtjeve upisuje u službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i
odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija po redoslijedu zaprimljenih zahtjeva.
Članak 11.
Službenik za informiranje obavlja i druge poslove određene ovim Pravilnikom i
drugim aktima.
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III.

Službeni upisnik

Članak 12.
Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na
pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (u daljnjem tekstu: Upisnik), u
skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama vodi službenik za
informiranje.
Članak 13.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama prema evidenciji iz
Upisnika službenik za informiranje dostavlja Povjereniku za prethodnu godinu
najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.
IV.

Ograničenja prava na pristup informaciji

Članak 14.
Općina Jakšić ograničit će pristup informacijama u skladu sa čl. 15. Zakona o
pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).
Članak 15.
Općina Jakšić ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje
vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih
postupaka.
Članak 16.
Općina Jakšić može ograničiti pristup informaciji:
1) ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se
uređuje tajnost podataka,
2) ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu,
3) ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu,
4) ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite
osobnih podataka,
5) ako je informacija u postupku izrade unutar tijela Općine Jakšić, a njeno bi
objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo
ozbiljno narušiti proces donošenja odluke,
6) ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima,
7) u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.
Članak 17.
Općina Jakšić može ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi
njezino objavljivanje:
1) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili
drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,

41

Službeni glasnik Općine Jakšić

2) onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor,
odnosno nadzor zakonitosti,
3) povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog
pristanka autora ili vlasnika.
Članak 18.
Informacije kojima se ograničuje pravo na pristup iz razloga navedenih u čl. 17.
st. 3. postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacije
mogla biti prouzročena šteta, ali najduže u roku od 20 godina od dana kad je informacija
nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije određen duži rok.
Članak 19.
Ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz čl. 16. i 17.
ovog Pravilnika, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.
Članak 20.
Informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi na temelju kojih je
Općina Jakšić kao tijelo javne vlasti ograničilo pravo na pristup informaciji.
V.

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija

Članak 21.
Općina Jakšić omogućuje pristup informacijama:
(1) pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan
način, odnosno davanjem priopćenja, objavom na službenoj internet stranici,
objavom u javnom glasilu i objavom na oglasnoj ploči Općine Jakšić radi
informiranja javnosti,
(2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih
načina:
1) neposrednim davanjem informacije,
2) davanjem informacije pisanim putem,
3) uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu
informaciju,
4) dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
5) na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
6)
Članak 22.
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način
dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je
podnesen zahtjev.
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Članak 23.
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili
nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
Članak 24.
U svrhu ponovne uporabe informacija Općina Jakšić će učiniti svoje informacije
dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Općina Jakšić
nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati
uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti
stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.
VI.

Zahtjev

Članak 25.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog
zahtjeva u skladu s naknadom propisanom u Kriteriju za određivanje visine naknade
stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj
12/14).
Članak 26.
Zahtjev za pristup informaciji korisnik može podnijeti u pisanom obliku (fax,
pošta, elektronička pošta) ili usmenom obliku (osobno, telefonskim putem).
Članak 27.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena
bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije smatrat će se da je
podnesen pisani zahtjev. Zahtjev i službena bilješka evidentiraju se u službenom
Upisniku redoslijedom prema vremenu nastanka.
Članak 28.
Zahtjevi u skladu sa odredbom Zakona o pravu na pristup informacijama:
(1) Pisani zahtjev u skladu sa odredbom Zakona o pravu na pristup informacijama
sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su
važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe
podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Pisani zahtjev također sadrži način pristupa informaciji, vlastoručni potpis
podnositelja zahtjeva, mjesto i datum podnošenja pisanog zahtjeva.
(2) Usmeni zahtjev sadrži iste elemente kao i pisani zahtjev (navedeno u čl. 28. st. 1.).
O usmeno podnesenom zahtjevu, službenik za informiranje sastavit će službenu
bilješku kojeg će potpisati korisnik i službenik za informiranje. O usmeno
podnesenom zahtjevu koji je podnesen telefonskim putem, službenik za
informiranje sastavit će službenu bilješku koju vlastoručno potpisuje službenik
za informiranje.
43

Službeni glasnik Općine Jakšić

(3) Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije pored elemenata koje sadrži pisani
zahtjev (navedeno u čl. 28. st. 1.) sadrži: datum podnošenja zahtjeva od strane
korisnika za pristup informaciji, zatim koja je informacija zatražena, datum
zaprimanja informacije, te opis informacija za koje se traži dopuna ili ispravak
informacije koja je zatražena, vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva, mjesto i
datum.
(4) Zahtjev za ponovnu uporabu informacijama pored elemenata koje sadrži pisani
zahtjev (navedeno u čl. 28. st. 1.) sadrži: informacije koje se žele ponovno
upotrijebiti, način primanja tražene informacije, svrhu u koju se želi ponovno
upotrijebiti informacije, vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva, mjesto i datum.
Članak 29.
Na temelju zahtjeva za pristup informaciji Općina Jakšić odlučit će najkasnije u
roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Članak 30.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Općina Jakšić će bez odgode
pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana od dana zaprimanja poziva
za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na
temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji
radi, Općina Jakšić odbacit će zahtjev rješenjem.
Članak 31.
Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana,
računajući od dana kad je Općina Jakšić trebala odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji
propisanih u čl. 22. st. 1. točkama 1., 2. 3. i 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.
O produženju rokova Općina Jakšić će bez odgode, a najkasnije u roku od 8 dana
od dana zaprimanja urednog zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge
zbog kojih je taj rok produžen.
Članak 32.
Rokovi za odlučivanje o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija mogu se
produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je Općina Jakšić trebala odlučiti o zahtjevu
za ponovnu uporabu informacija iz razloga propisanih u čl. 22. st. 1. točkama 1., 2. i 3.
Zakona o pravu na pristup informacijama.
O produženju rokova Općina Jakšić bez odgode će, a najkasnije u roku od 8 dana
obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.
VII.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 33.
U dijelu prava na pristup informacijama koji nije uređen ovim Pravilnikom,
neposredno se primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama.
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Članak 34.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Jakšić, a objavit će se na službenoj web stranici Općine radi dostupnosti javnosti
u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA: 021-01/15-04/19
URBROJ: 2177/04-01/1-15-1
Jakšić, 09. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Boško Obradović, prof.,v.r.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN,
broj:33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12 i
19/13.- pročišćeni tekst), i članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine
Jakšić“ broj, 77/13.i 83/14.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 13. sjednici održanoj dana
09. srpnja 2015. , donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama
1. Ovim Zaključkom prihvaćaju se uvjeti iz predloženog ugovora o osnivanju prava
služnosti na javnim površinama.
2. Općinski načelnik Općine Jakšić ovlašćuje se za potpis ugovora iz točke l. ovog zaključka
sa Hrvatskim telekomom d.d., Roberta Mihanovića Frangeša 9, Zagreb, te za poduzimanje svih
ostalih potrebnih radnji za provođenje ovog Zaključka i predmetnog Ugovora.
Članak 7.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/15-01/25
URBROJ:2177/04-01/1-15-2
Jakšić, 09. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.,v.r.

Na temelju članka 35.stavka 1.točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne Novine, broj 19/13.-pročišćeni tekst), članka 3. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine, broj 28/10), te članka 35.
Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“ broj 77/13. i 83/14.), Općinsko
vijeće Općine Jakšić, na 13. sjednici održanoj 09. srpnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog načelnika Općine Jakšić
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Članak l.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog
načelnika Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 58/10 od 25. svibnja 2010,
88/14 od 27.listopada 2014 i 92/15 od 24.veljače 2015.- u nastavku teksta: Odluka).
Članak 2.
Članak 5. Odluke mijenja se i glasi:
„Osim zakonom utvrđenog prava na plaću i staž osiguranja, općinski načelnik ima
pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastali u svezi s obnašanjem dužnosti, pravo
na korištenje službenog mobitela i službenog automobila. “
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana njene objave u „ Službenom
glasniku Općine Jakšić“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:021-01/15-01/23
URBROJ:2177/04-01/1-15-1
Jakšić, 09. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.,v.r.
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Izdavač: Općina Jakšić, opcina-jaksic-vijece@po.htnet.hr,nacelnik@jaksic.hr,info@jaksic.hr
Odgovorni urednik: Ivica Kovačević, dipl.ing.
Redakcija i uprava: Jedinstveni upravni odjel Općine Jakšić
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