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Na temelju članka 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama (Narodne novine76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 7. i 8.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13), te na temelju članka
35.stavka l. alineja 13. i članka 75. Statuta Općine Jakšić (“Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13 i 83/14),
Općinsko vijeće Općine Jakšić, na 17. sjednici održanoj dana 23. lipnja 2016. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Dječjeg vrtića Jakšić
Članak 1.
Osniva se javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi pod
nazivom: Dječji vrtić Jakšić (u daljnjem tekstu:Vrtić).
Sjedište Vrtića je u Jakšić, Ulica Stjepana Radića 1.
Vrtić može imati više podružnica.
Osnivač Vrtića je Općina Jakšić (u daljnjem tekstu:Osnivač).
Članak 2.
Djelatnost Vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršenih 6
mjeseci života do polaska u osnovnu školu.
U Vrtiću ostvaruju se:
- redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i
predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
-programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju
- programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi,
- programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
- programi predškole,
- programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.
Ovisno o potrebama djece i zahtjevima roditelja, Vrtić može izvoditi programe sukladne odredbama
Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja.
Programe iz stavaka 2. i 3. ovog članka Vrtić će ostvarivati uz prethodnu suglasnost ministarstva
nadležnog za obrazovanje.
Članak 3.
Osnivač osigurava prostor i opremu za trajno obavljanje djelatnosti sukladno standardima i normativima rada
propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja. Prostor za obavljanje
djelatnosti Vrtića u vlasništvu je Općine Jakšić, nalazi se u Ulici Stjepana Radića 1, na k.č. 1122 u k.o, Jakšić
Za osnivanje i početak rada Vrtića Osnivač osigurava sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna.

Članak 4.
Sredstva za rad i obavljanje djelatnosti Vrtića osigurat će se u skladu s utvrđenim kriterijima za financiranje
djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dobi iz proračuna Općine Jakšić,
sudjelovanjem roditelja u cijeni programa te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga ili su pribavljena iz drugih izvora
čine imovinu Vrtića.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Vrtić ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj
djelatnosti Vrtića, u skladu s ovom odlukom i statutom Vrtića.

Članak 5.
Vrtić odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.
Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Vrtića.
Članak 6.
Vrtić ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine.
Vrtić ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti drugu imovinu čija je vrijednost veća od
100.000,00 kn.
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Članak 7.
Vrtić se upisuje u sudski registar nadležnog trgovačkog suda
Upisom u sudski registar Vrtić stječe svojstvo pravne osobe.

Članak 8.
Vrtićem upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima 5 članova:
- tri člana imenuje Osnivač iz reda javnih radnika,
- jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića,
- jednog člana biraju se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Vrtića.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Način izbora član Upravnog Vijeća iz redova korisnika usluga i djelatnika Vrtića, način rada i donošenja odluka
Upravnog vijeća utvrdit će se statutom Vrtića.

Članak 9.
Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:
1. uz prethodnu suglasnost Osnivača
- donosi Statut i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića,
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina, kao i druge imovine iz članka 6. stavka 2 ove
Odluke
2. predlaže Osnivaču:
- imenovanje i razrješenje ravnatelja Vrtića,
- promjene naziva i sjedišta Vrtića,
- statusne promjene Vrtića,
3. samostalno donosi Odluke i obavlja sljedeće poslove:
- donosi druge opće akte utvrđene zakonom i statutom Vrtića,
- donosi godišnji plan i program rada Vrtića, te nadzire njegovo provođenje,
- donosi financijski plan, godišnji obračun i financijska izvješća Vrtića,
Upravno vijeće razmatra i odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovom odlukom, statutom i
drugim općim aktima Vrtića.

Članak 10.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Vrtića.
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava zakonom propisane uvjete.
Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Vrtića.
Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća Vrtića.
Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.
Ugovor o radu s ravnateljem Vrtića zaključuje Upravno vijeće.
Članak 11.
Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj Vrtića:
- predlaže godišnji plan i program rada,
- brine se za provođenje odluka upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,
- obavlja druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom.
Članak 12.
Stručno tijelo Vrtića je Odgojiteljsko vijeće.
Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program
predškolskog odgoja u Vrtiću.
Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i
odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene
zakonom i statutom.
Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuje statutom Vrtića.
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Članak 13.
Vrtić će obavljati svoju djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada koji se odnosi za svaku pedagošku
godinu.
U Vrtiću na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rade sljedeći
odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiholog, logoped i rehabilitator) te
medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica.
Odgojno-obrazovni radnici u Vrtiću moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položen ispit te
utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 2. ovog članka
Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 2. ovog članka, u dječjim vrtićima rade i druge osobe koje obavljaju
administrativno-tehničke i pomoćne poslove, čiju razinu i vrstu obrazovanja pravilnikom propisuje ministar
nadležan za obrazovanje.

Članak 14.
Na međusobna prava i obveze Osnivača i Vrtića, a koja nisu uređena ovom odlukom, primjenjuju se odredbe
Zakona o ustanovama, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i drugih propisa što se odnose na
djelatnost Vrtića.
Članak 15.
Za privremenu ravnateljicu Vrtića imenuje se Ivona Pečur.
Privremena ravnateljica je ovlaštena pod nadzorom Osnivača obaviti pripreme za početak rada Vrtića, a
posebno:
- pribaviti posebne dozvole za početak rada Vrtića
- podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova
Članak 16.
Vrtić ima statut i druge opće akte.
Statutom dječjeg vrtića pobliže se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje
pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Vrtića, javnost rada te druga pitanja važna za
obavljanje djelatnosti i poslovanje Vrtića.

Članak 17.
Statut Vrtića donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača Vrtića.
Upravno vijeće Vrtića je dužno donijeti statut u roku od 90 dana od dana konstituiranja.
,
Članak 18.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Jakšić.

KLASA:021-02/16-04/15
URBROJ:2177/01/16-1
Jakšić, 23. lipnja, 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

PREDSJEDNIK
Boško Obradović, prof.v.r.
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Na temelju članka 34. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13), 35.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 35.stavka 1. alineja 23. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik
Općine Jakšić“, broj 77/13 i 83/14), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 17. sjednici donosi
ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Jakšić
Članak 1.
Ovom se Odlukom od strane osnivača Dječjeg vrtića Jakšić imenuju članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.
Članak 2.
U skladu sa odredbom članka 8 stavka 2. Odluke o osnivanju javne ustanove Dječji vrtić Jakšić, a u svezi s
odredbama članka 34. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića
Jakšić ukupno broji pet (5) članova.
Članak 3.
Općina Jakšić, kao osnivač Dječjeg vrtića, a vezano uz Odluku o osnivanju istoga te odredbe članka 34. stavci 3. i
5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, u Upravno vijeće imenuje ukupno tri (3) člana.
Članak 4.
Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Jakšić osnivač imenuje slijedeće osobe:
1. Fabijan Barišić
2. Boško Obradović
3. Monika Pus_.
Članak 5.
Imenovani članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Jakšić u sklopu svojih prava i obveza kao članovi Upravnog
vijeća obavljati će poslove propisane odredbama zakona koji se odnose na rad Dječjeg vrtića te akata Dječjeg
vrtića i Općine Jakšić.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Jakšić“.
KLASA:021-02/16-04-16
URBROJ: 2177/04-01/16-1
Jakšić, 23. lipnja 2016. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
Predsjednik:
Boško Obradović, prof.v.r.
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Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine», br. 10/97 i
107/07), te članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13 i 83/14), Općinsko
vijeće Općine Jakšić, na svojoj 17. sjednici održanoj 23. lipnja 2016.godine, d o n o s i
ODLUKU
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Jakšić

Članak 1.
Ivona Pečur, OIB: , 65804439571, Prebivalište: Hrvatskih branitelja 8, Jakšić, boravište: , Hrvatskih branitelja 8,
Jakšić, imenuje se za vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića ,Jakšić,Jakšić, S. Radića 1 do imenovanja
ravnatelja/ice, a najdulje na vrijeme do godine dana, počevši od 1. srpnja 2016. godine.

Članak 2.
Vršitelj dužnosti ravnatelja predstavlja i zastupa ustanovu samostalno i pojedinačno.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Jakšić”
KLASA: 021-02/16-04/14
URBROJ: 2177/04-01/16-1
Jakšić, 23. lipnja 2016.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK:

Boško Obradović, prof. v.r.
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Na temelju članka 7.stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe („Narodne novine“broj 24/11., 61/11. i 27/13.) , članka 35. stavka 1.točke 2.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 19/13- pročišćeni tekst) te
članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“ broj 77/13i 83/14),
Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 17. sjednici održanoj dana 23. lipnja 2016. godine,
donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
u općinskom Vijeću Općine Jakšić u 2016. godini
Članak l.
Ovom Odlukom uređuje se način financiranja političkih stranaka čiji su kandidati
izabrani za vijećnike u Općinskom vijeću Općine Jakšić i način financiranja nezavisnih
kandidata izabranih s nezavisnih lista za vijećnike u Općinskom vijeću.
Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
Općinskog vijeća Općine Jakšić osiguravaju se iz Proračuna Općine Jakšić u iznosu koji se
određuje u Proračunu Općine Jakšić za svaku godinu za koju se proračun donosi. Za 2016.
godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00kn.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Jakšić imaju političke
stranke koje imaju vijećnika u Općinskom vijeću i nezavisni vijećnici u Općinskom vijeću
izabrani s liste grupe birača nezavisnih lista.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću Općine Jakšić tako da pojedinoj političkoj
stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja
Općinskog Vijeća koje je konstituirano 14. lipnja 2013. godine, kako slijedi:

Ukoliko pojedinom vijećniku nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo
u političkoj stranci, financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke ostaju političkoj stranci čiji je
vijećnik bio član u trenutku konstituiranja Općinskog Vijeća Općine Jakšić.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se
raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni
slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Ukoliko nezavisni vijećnik Općinskog vijeća Općine Jakšić izabran s liste grupe
birača, nakon konstituiranja Općinskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u
Općinskom Vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Jakšić
ostaju tom vijećniku, izabranom s liste grupe birača, te se na istog i na dalje primjenjuju sve
odredbe ove Odluke koje se odnose na nezavisne vijećnike izabrane s liste grupe birača.
Za svakog izabranog člana Općinskog Vijeća podzastupljenog spola, političkim
strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznos predviđenog po svakom članu
Općinskog Vijeća Općine Jakšić određenog u članku 3.stavku l. ove Odluke.
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Članak 4.
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno na poseban
račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima.
Vijećnici izabrani s liste grupe birača dužni su otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Jakšić

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA: 021-01/16-04/18
URBROJ: 2177/04-01/16-1
Jakšić, 23. lipnja 2016. godine
PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.v.r.
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Na temelju članka 52. Statuta Općine Jakšić („Sl.glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13.i 83/14.),
i članka 3. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2016. godinu („Službeni glasnik
Općine Jakšić“, broj 98/16.), općinski načelnik Općine Jakšić, donosi

ODLUKU
o sponzorstvu Konjogojstvenoj udruzi „Vallis Aurea“ Požega

1. Ovom Odlukom, temeljem zamolbe dostavljene od strane Konjogojstvene udruge
„Vallis Aurea“ Požega, E.Kvaternika 1, Požega, OIB:27792726351, dalje u tekstu: Udruga,
za financijsku potporu za organizaciju 9. Izložbe konja i 13.Revijalne utakmicu u vožnji
dvoprega „Zlatne grive Zlatne doline 2016.“, sukladno njihovoj Zamolbi, odobravam
iznos od 1.000,00 (slovima:tisućukuna).
2. Općina Jakšić, će odobreni iznos doznačiti na broj žiro računa Udruge,
IBAN:HR5623860021120016455, iz sredstava proračuna Općine Jakšić planiranih za
razna sponzorstva.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom
glasniku Općine Jakšić“.
KLASA:022-01/16-01/43
URBROJ:2177/04-01/16-2
Jakšić, 16. svibnja 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivica Kovačević, dipl.ing.,v.r.
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Na temelju članka 52. Statuta Općine Jakšić („Sl.glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13.i 83/14.),
i članka 3. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2016. godinu („Službeni glasnik
Općine Jakšić“, broj 98/16.), općinski načelnik Općine Jakšić, donosi

ODLUKU
o sponzorstvu Udruzi ratnih veterana 63.samostalne gardijske bojne

1. Ovom Odlukom, temeljem zamolbe dostavljene od strane Udruge ratnih veterana
63. samostalne gardijske bojen, dalje u tekstu: Udruga, za financijsku potporu za za
obilježavanje 25. Obljetnice od osnutka prve ratne postrojbe ZNG.a u Požeštini, njihove
63. Samostalne gardijske bojne, sukladno njihovoj Zamolbi, odobravam iznos od 500,00
(slovima:petstokuna).
2. Općina Jakšić, će odobreni iznos doznačiti na broj žiro računa Udruge,
IBAN:HR5024840081106807861, koji se vodi kod Raiffeisenbank Austrija d.d., iz
sredstava proračuna Općine Jakšić planiranih za razna sponzorstva.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom
glasniku Općine Jakšić“.

KLASA:022-01/16-01/42
URBROJ:2177/04-01/16-2
Jakšić, 16. svibnja 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević, dipl.ing.,v.r.,
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Na temelju članka 52. Statuta Općine Jakšić („Sl. glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13.i 83/14.),
i članka 3. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2016. godinu („Službeni glasnik
Općine Jakšić“, broj 98/16.), općinski načelnik Općine Jakšić, donosi

ODLUKU
o sponzorstvu Udruzi GFR FILM-VIDEO

1. Ovom Odlukom, temeljem zamolbe dostavljene od strane Udruge GFR FILM-VIDEO,
Grgin dol, Požega,OIB:21581413756, dalje u tekstu: Udruga, za financijsku potporu pri
provođenju njihova programa: 24.hrvatski festival jednominitnih filmova, te POŽEŠKI
FILMSKI TJEDAN 2016, sukladno njihovoj Zamolbi, odobravam iznos od 1.000,00
(slovima:tisućukuna).
2. Općina Jakšić, će odobreni iznos doznačiti na broj žiro računa Udruge,
IBAN:HR442484008-1105055955, iz sredstava proračuna Općine Jakšić planiranih za
razna sponzorstva.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom
glasniku Općine Jakšić“.

KLASA:022-01/16-01/41
URBROJ:2177/04-01/16-2
Jakšić, 16. svibnja 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević, dipl.ing.,v.r.
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Na temelju članka 52. Statuta Općine Jakšić („Sl.glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13.i 83/14.),
i članka 3. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2016. godinu („Službeni glasnik
Općine Jakšić“, broj 98/16.), općinski načelnik Općine Jakšić, donosi

ODLUKU
o sponzorstvu NK Eminovci, NK Jakšić i NK „Dinamo“ Rajsavac

1. Ovom Odlukom, temeljem zamolbe dostavljene od strane NK Eminovci, NK Jakšić i
NK „Dinamo“ Rajsavac, za financijsku potporu pri provođenju programa Škole nogometa
kroz redovite treninge i natjecanje za uzrast djece od 8 do 14 godina s područja Općine
Jakšić, sukladno njihovoj Zamolbi, odobravam iznos od 5.000,00 (slovima:pettisućakuna).
2. Općina Jakšić će, sukladno dogovoru klubova, odobreni iznos doznačiti na broj žiro
računa NK Jakšić, IBAN:3323860021120016869 kod Podravske banke, iz sredstava
proračuna Općine Jakšić planiranih za razna sponzorstva.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom
glasniku Općine Jakšić“.

KLASA:022-01/16-01/51
URBROJ:2177/04-01/16-2
Jakšić, 23. svibnja 2016.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević, dipl.ing.,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
Jakšić, Osječka 39, Tel:034/257-123; 034/315-514 Fax:034/257-123
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