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Službeni glasnik Općine Jakšić

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 19. sjednici održanoj 30. rujna 2016. godine,
donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ
ZA 2016. GODINU

I.

OPĆI DIO
Članak 1.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2016. godinu (u daljnjem tekstu:
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna) sastoji se od:

A.

RAČUNA PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

3.037.611,13 kn

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

78.212,51 kn

RASHODI POSLOVANJA

1.673.776,19 kn

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

602.547,27 kn

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

839.500,18 kn

B. RAČUN FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINEI ZADUŽIVANJA

0

IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

0

NETO FINANCIRANJA

0

C. RASPOLOŽIVA REDSTVA IZ PRETHODINH GODINA

0

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

839.500,18 kn

Članak 2.
Višak prihoda i primitaka iznosi 839.500,18 kn. Stanje žiro računa 1. siječnja 2016. iznosilo je
563.571,04 kn, a stanje žiro računa na dan 30. lipnja 2016. iznosi 1.426.213,63kn. Neplaćene obveze
iznose 42.129,16kn.
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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 2.276.323,46 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova ostvareni u iznosu od 0,00 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. siječnja 2016. godine do 30.lipnja 2016.godine, Izvještaj o obvezama za
razdoblje od 01.siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016.godine, te Bilješke uz financijske
izvještaje za razdoblje od 01.siječnja 2016.godine do 30.lipnja 2016.godine), sastavni su dio
ovog izvještaja o polugodišnjem izvršenju proračuna i neće biti posebno objavljeni u „
Službenom glasniku Općine Jakšić“.

III.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakšić za 2016.godinu objavit će se
u Službenom glasniku Općine Jakšić i na službenim web stranicama Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-02/16-04/35
URBROJ:2177/04-03/16-1
Jakšić, 30. rujna 2016.
PREDSJEDNIK:
Boško Obradović,prof .v.r.
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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 137/15), i članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj:
77/13 i 83/14), Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 19. sjednici održanoj dana 30. rujna 2016. , 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 2016. do 30. lipnja 2016. godine.

2. Izvješće o radu općinskog načelnika iz stavka 1. ovog Zaključka čini sastavni dio istog.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-02/16-01/34
URBROJ:2177/04-01/16-1
Jakšić, 30. rujna 2016.

PREDSJEDNIK:

Boško Obradović, prof.v.r.
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Službeni glasnik Općine Jakšić
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN,
broj: 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09,
150/11, 144/12 , 19/13.- pročišćeni tekst i 137/15), članka 15. Pravilnika o provedbi Mjere 07
„Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014-20120 (NN broj 71/16) i članka 35. Statuta Općine
Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13 i 83/14), Općinsko Vijeće Općine Jakšić,
na svojoj 19. sjednici održanoj dana 30. rujna 2016.godine, donosi

ODLUKU
o davanju Suglasnosti Tekiji d.o.o. za provedbu ulaganja na području Općine Jakšić

I.
Daje se suglasnost Tekiji d.o.o. iz Požege, Vodovodna 1, za provedbu ulaganja na
području Općine Jakšić , odnosno Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu,
odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda – vodovodna i kanalizacijska mreža naselja Tekić, a
sve prema Prilogu sa opisom projekta odnosno operacije, koji je sastavni dio ove Odluke.

II.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Jakšić“.

O P Ć I N S K O V I J E Ć E O P Ć I N E JAKŠIĆ

KLASA:021-02/16-04/36
URBROJ:2177/04-01/16-1
Jakšić, 30.rujna 2016. godine.

PREDSJEDNIK:

Boško Obradović, prof.v.r.

Službeni glasnik Općine Jakšić

PRILOG
UZ ODLUKU PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA
PODRUČJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
(KLASA: 021-02/16-04/36
URBROJ: 2177/04-01/16-1)
UNUTAR MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U
RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020
OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

1. NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE
Vodovodna i kanalizacijska mreža naselja Tekić
2. KORISNIK PROJEKTA/OPERACIJE
2.1. NAZIV KORISNIKA
Tekija d.o.o.
2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA
TEKIJA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga
OIB: 57790565988
MB: 3322157
2.2. ADRESA KORISNIKA
Sjedište / adresa: Požega, Vodovodna 1
2.3. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Ante Kolić dipl.ing.
2.4. KONTAKT
mile.beslic@tekija.hr
3. OPIS PROJEKTA/OPERACIJE
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT/OPERACIJA PRIJAVLJUJE
(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)
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3.1.1. PODMJERA
Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture,
uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“
3.1.2. TIP OPERACIJE
Tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju,
pročišćavanje otpadnih voda“ (NN 76/16)
3.2. MJESTO PROVEDBE
3.2.1. ŽUPANIJA
Požeško-slavonska županija
3.2.2. GRAD/OPĆINA
Općina Jakšić (II. skupina jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti
između 50% i 75% prosjeka Republike Hrvatske)
3.2.3. NASELJE/NASELJA
Naselje Tekić
3.3. CILJEVI PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta/operacije; najmanje 300, a najviše
800 znakova)
Cilj-unaprijediti kvalitetu vodne i kanalizacijske infras. naselja Tekić u općini Jakšić, što će
poboljšati uvjete života i potaknuti društveni i gospodarski razvoj ovog kraja. Samo naselje je
smješteno cca. 3 km sjeverno od državne ceste Požega-Našice. Naselje ima blagi pad prema
jugu odnosno prema susjednom naselju Bertelovci koje je udaljeno cca. 1700 m. Naselje
Tekić prostire se u pravcu sjever-jug u dužini od cca 800m s jednim istočnim odvojkom u
dužini od 350m. Naselje ima blagi pad prema glavnoj cesti, odnosno najviša točka naselja je
na njegovom kraju, 173 m.n.m., dok je kod spoja na postojeću vodovodnu i kanalizacijsku
mrežu naselja Bertelovci visina 163 m.n.m. što čini visinsku razliku od cca 10m. U
Bertelovcima je smješten uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.
3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih
rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Mjesto priključenja na postojeću vodovodnu mrežu nalazi se na sjevernom kraju naselja
Bertelovci (nije u funkciji, jer nije spojena na glavni magistralni vodovod jer isti nije izveden)
odakle je potrebno razvesti lokalnu vodovodnu mrežu za naselje Tekić. Trenutno je sanitarna
odvodnja riješena putem individualnih sabirnih jama upitne kvalitete, a česti je slučaj da se
otpadne vode kućanstva ispuštaju u otvorene kanale uz cestu uslijed čega dolazi do
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procjeđivanja otpadnih voda i zagađenja podzemnih voda. Razlozi upućuju na važnost i
hitnost rješavanja problema odvodnje otpadnih voda, čime će se osigurati stvaranje osnovnih
pretpostavki održivog razvitka naselja, odnosno stvaranja preduvjeta da se uz mogućnosti
razvoja i zaštite voda, a što će rezultirati poboljšanjem kvalitete života.
3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz
Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)
Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci.
3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta/operacije; najmanje
300, a najviše 800 znakova)
Glavne aktivnosti projekta su:
1. Usluge stručnjaka i konzultanata u svrhu pripreme dokumentacije za natječaj (74.000,00 kn)
2. Upravljanje projektom (Definiranje projektnog tima, modela i postupaka provedbe,
dokumentacije i izvještavanja prema EU procedurama; Provedba projekata; Praćenje,
evaluacija i izvješćivanje; navedene aktivnosti obaviti će zaposlenici poduzeća Tekija
d.o.o. )
3. Građevinski radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži (5.950.246,38 kn)
4. Nadzor građevinskih radova- (75.000,00 kn)
5. Promotivne aktivnosti- provesti će zaposlenici Tekija d.o.o. u obliku stvaranja
vidljivosti projekta u medijima i javnim događanjima, te označavanje lokacije
investicije.
3.7. AKT ZA GRAĐENJE I GLAVNI PROJEKT
3.7.1. AKT ZA GRAĐENJE
(navesti naziv, broj i ovlašteno tijelo koje je izdalo pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi
važeći akt kojim se odobrava građenje sukladno posebnim propisima koji uređuju područje
gradnje; navedeno se ne odnosi na ulaganje u građenje i/ili opremanje građevine za koju se
ne izdaje akt za građenje)
Građevinska dozvola za vodovod Tekić, Republika Hrvatska, Požeško-slavonska županija,
Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, klasa UP/I-361-03/16-01/000047, urbroj:
2177/1-06-06/13-16-0009, izdana u Požegi 02.09.2016.
Građevinska dozvola za kanalizacijsku mrežu Tekić, Republika Hrvatska, Požeško-slavonska
županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, klasa UP/I-361-03/16-01/000055,
urbroj: 2177/1-06-06/13-16-0009, izdana u Požegi 02.09.2016.
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3.7.2. GLAVNI PROJEKT
(navesti naziv, oznaku i datum Glavnog projekta te ime i prezime glavnog projektanta;
navedeno se odnosi na ulaganja u građenje koja sukladno posebnim propisima koji uređuju
područje gradnje zahtijevaju izradu Glavnog projekta)
Glavni projekt kanalizacijske mreže Tekić 03-2011, Glavni projekt vodovodne mreže naselja
Tekić 14-2011, koji su sastavni dio građevinske dozvole od 02.09.2016. godine, glavni
projektant je Miloš Skarić, dipl.ing.kult.teh. (ovlašteni inženjer građevinarstva).
3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji uključujući
prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Procjena
troškova projekta'' iz točke 5.2.)
6.099.246,38 kn
3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA
(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10%
ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt/operaciju do trenutka podnošenja Zahtjeva za
potporu. Sukladno članku 23. stavak 1. Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim
pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju
započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak
(neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10%
vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Procjena troškova projekta'' iz točke 5.2. U
slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti:
''Aktivnosti građenja nisu započele'')
Aktivnosti građenja nisu započele
4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA/OPERACIJE
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta/operacije)
Ciljne skupine projekta su stanovnici naselja Tekić i prostora općine Jakšić, mali i srednji
poduzetnici i njihovi zaposlenici, potencijalni novi zainteresirani ulagači i inicijatori
poslovnih aktivnosti unutar prostora, ali i nezaposleni, te ostali stanovnici okolnih ruralnih
općina. Krajnji korisnici će biti i stanovnici Požeško-slavonske županije kojima će se
generalno povećati kvaliteta društvenog i gospodarskog života što može utjecati na porat
bruto društvenog proizvoda i zadovoljstva stanovnika.
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4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST
PROJEKTA/OPERACIJE

PROJEKTA

SUKLADNO

CILJEVIMA

(navesti na koji način će ciljevi projekta/operacije i očekivani rezultati projekta/operacije
doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta/operacije odnosno koji su pozitivni
efekti za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Projekt će stvoriti preduvjete za stvaranje novih radnih mjesta i doseljavanje u ovaj prostor,
kao i za sprečavanje iseljavanja mladih, u smislu da će nova poboljšana infrastruktura
zahtjevati veći broj osoba za održavanje iste u budućnosti. Osim toga, naselje Tekić će dobiti
novi temelj razvoja koji će se osim za razvojne aktivnosti moći koristiti i za ostali dionici
ovog prostora. Prilikom izvođenja radova i opremanja angažirati će se tvrtke te će se na taj
način utjecati na povećanje obima posla navedenih tvrtki, što će utjecati na potrebu za
zapošljavanjem dodatnih djelatnika. Pretpostavlja se da će čistoća vode i uređenje kanalizacije
biti preduvjet ruralnom razvoju naselja i tog dijela općine Jakšić. Također, projekt donosi
dvostruku korist, jer se bavi i odvodnjom i vodovodom.
5. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA I PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA
5.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE
(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune
realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za
provedbu projekta/operacije u skladu s nazivima i iznosima troškova iz Procjene troškova
projekta iz točke 5.2.)
Vremenski gledano projekt se planira u cijelosti realizirati u 2017. godini, uz pretpostavku
odobrenja ugovora o financiranju do kraja 2016. godine. Izvori sredstava koji će se koristiti iz
zadržane dobiti poduzeća iz 2015. godine, tekućih prihoda poduzeća te korištenjem
predujmova sukladno Pravilniku predmetnog natječaja. Na kraju 2015. godine na računu
poduzeća na stavci Novac u banci i blagajni je bilo 10.353.638,00 kuna, dok je zadržana dobit
na kraju godine iznosila 4.563.335,00 kuna. Navedene stavke će se koristiti kao izvori
financiranja projekta. Sa izvođačima radova, konzultantima i nadzorom gradnje biti će
sklopljeni ugovori koji će biti osigurani sa jamstvima i zadužnicama za ozbiljnost posla i
kvalitetu provedbe.
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5.2. PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA
(popuniti tablicu ''PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA'')
IZNOS PDV-a
kn

PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA
(Kratki opis/naziv troška)

PROCIJENJENI
IZNOS BEZ PDV-a
kn

2

3

1

(Upisuje korisnik
kojemu je PDV
prihvatljiv za prijavljeni
trošak, to jest korisnik
koji nema pravo na
odbitak PDV-a. Ako
korisniku PDV nije
prihvatljiv, upisati 0,00)
4

UKUPNI
PROCIJENJENI
IZNOS S PDV-om
kn
(Iznos iz ovog
stupca je zbroj
iznosa iz stupca 3 i
iznosa PDV-a iz
stupca 4. Ukoliko
korisniku PDV nije
prihvatljiv, u stupac
5. prepišite iznos iz
stupca 3.)
5

I. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
A
A.1.
A.2.
A.3.
B
B.1.
B.2.
B.3.
C
C.1.
C.2.
C.3.
D
E
E.1.
E.2.
E.3.

F

G

Građenje
Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A.1. + A.2. + ...
Građevinski troškovi izgradnje kanalizacije i vodovodne
mreže

N/P
N/P
Opremanje

5.950.246,38
4.760.197,10

1.190.049,28

5.950.246,38

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova B.1. + B.2. + ...

N/P
N/P
N/P
Prihvatljivi nematerijalni troškovi

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova C.1. + C.2. + ...

N/P
N/P
N/P
Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj

74.000,00

Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova E.1. + E.2. + ...

Troškovi pripreme dokumentacije
74.000,00
N/P
0,00
N/P
0,00
Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj

0,00
0,00
0,00
5.950.246,38

Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A + B + C

0,00
0,00
0,00

Pojašnjenje: troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj prihvatljivi su u iznosu do 2% od Ukupnog iznosa
prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,02 (to jest 2%); preračunajte u
kune iznos od 10.000 eura prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se
podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm); usporedite dobivene
iznose s iznosom iz reda E (Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj) i upišite najmanji iznos.

Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata,
nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave
Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova G.1. + G.2. + ...

0,00
0,00
0,00

74.000,00
0,00
0,00

74.000,00

75.000,00

Službeni glasnik Općine Jakšić

G.1.
G.2.
G.3.

H

Nadzor nad izgradnjom
60.000,00
15.000,00
N/P
0,00
0,00
N/P
0,00
0,00
Prihvatljivi iznos troškova pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga,
elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave
Pojašnjenje: troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata,
nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku
između gornje granice od 10% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D i troškova
navedenih u redu F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj).
Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,10 (to jest 10%) te od dobivenog
umnoška oduzmite iznos iz reda F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj); dobivenu
razliku usporedite s iznosom iz reda G (Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih
usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave ) te upišite
manji iznos.

75.000,00
0,00
0,00

75.000,00

Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova
I

Pojašnjenje: opći troškovi prihvatljivi su u maksimalnom iznosu od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu
(web adresa za uvid u navedeni tečaj je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm).
Zbrojite iznose iz redova F i H; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednost te
upišite manji iznos.

149.000,00

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja
(min. 30.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)
J

Pojašnjenje: najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 1.000.000 eura u kunskoj
protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi
zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm).
Zbrojiti iznose iz redova D + I; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
te upišite manji iznos.

Iznos primljene državne potpore za iste troškove
K

6.099.246,38

0,00

Pojašnjenje: ukoliko je korisnik primio/ostvario državnu potporu za iste troškove (članak 23. stavak 12
Pravilnika), upisati iznos primljene državne potpore.

Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja
(min. 30.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)
L

M
N

Pojašnjenje: najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema
mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web
adresa za uvid u navedeni tečaj je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm).
Pomnožiti iznos iz reda J s intenzitetom potpore (100 %); od dobivenog iznosa (umnoška) oduzeti iznos
primljene državne potpore za iste troškove iz reda K.

Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore)

6.099.246,38

5.184.359,42

Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda L sa 0,85

Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore)

914.886,96

Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda L sa 0,15

II. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Ukupni iznos neprihvatljivih troškova
O

O.1.
O.2.
O.3.

Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova O.1. + O.2. + ...
Neprihvatljivi troškovi su sastavni dio projekta/operacije koji ne mogu biti sufinancirani iz EPFRR. Pod
neprihvatljivim troškovima potrebno je navesti na primjer troškove građenja za predmetno ulaganje
nastale/izvršene prije podnošenja Zahtjeva za potporu, kamate na kredit za predmetno ulaganje, ostale
troškove koji su sastavni dio projekta/operacije, a koji sukladno Pravilniku i Listi prihvatljivih troškova nisu
prihvatljivi.

N/P
N/P
N/P

0,00
0,00
0,00
III. UKUPNI IZNOS PROJEKTA I VLASTITIH SREDSTAVA

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Službeni glasnik Općine Jakšić

Ukupni iznos projekta
P

Q

Pojašnjenje: najviši iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura
u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se
podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm).
Zbrojiti iznose iz redova D + E + G + O; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.250.000 eura u kunskoj
protuvrijednostI.

6.099.246,38

Iznos vlastitih sredstava

0,00

Pojašnjenje: od ukupnog iznosa projekta iz reda P oduzeti iznos potpore iz reda L.

6. LJUDSKI KAPACITET KORISNIKA
(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta/operacija, broj osoba i
stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta/operacije; navesti broj
osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su
uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom ili pravnu osobu koja
održava/upravlja projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne
isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)
Tekija d.o.o je poduzeće koje se odnedavno specijaliziralo za poslove vodoopskrbe i
odvodnje. Dana 14. siječnja 2014.godine, sukladno čl. 202. st 2. Zakona o vodama (NN
153/09, 63/11, 130/11) te čl. 145. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN
56/13) dovršen je postupak podjele trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. odvajanjem s
osnivanjem novog društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. za obavljanje komunalnih
djelatnosti, upisom podjele Društva, promjene tvrtke, Odluke o smanjenju temeljnog kapitala
te promjene u Društvenom ugovoru i predmetu poslovanja Društva u sudski registar
Trgovačkog suda u Osijeku - Stalna služba u Slav. Brodu. Kako navedene odredbe Zakona o
vodama nalažu da nakon 31.12.2013.g. isporučitelj vodnih usluga ne može obavljati druge
djelatnosti osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje, Društvo TEKIJA d.o.o. s danom podjele
obavlja samo spomenute djelatnosti. Poduzeće ima dugogodišnje iskustvo i istaknuti ljudski
kapacitet od ukupno 92 zaposlenika prikazan prema organizacijskoj strukturi poduzeća u
tablici:
Red.
br.

Naziv poslova

1. DIREKTOR

Broj izvršitelja
1

2. EKONOMSKO PRAVNI SEKTOR

20

3. SEKTOR VODNIH USLUGA

58

4. RAZVOJNO TEHNIČKI SEKTOR

13

UKUPNO:

92

Iz navedenog je vidljiv provedbeni kapacitet, posebice u segmentu inženjera i ekonomista koji
će provoditi upravljanje projektom, financije i izvještavanje projekta, te javnu nabavu.

Službeni glasnik Općine Jakšić

7.NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM/OPERACIJOM
7.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje
realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta/operacije)
Poduzeće financijski stabilno posluje te se financira kroz godine kroz prihode iz segmenta
djelatnosti odvodnje i vodoopskrbe, što čini temeljni prihod poduzeća. Ukupna aktiva 2014.
godine je iznosila 235.076.732,00 kn, a 2015. godine 244.326.720,00 kn što dokazuje
financijsku ozbiljnost prijavitelja na ovaj projekt. Navedeni podaci pokazuju izvore
financiranja nužne za provedbu koju će odraditi zaposlenici poduzeća Tekija d.o.o.
Održavanje projekta uklopiti će se u redovne stavke kroz stavke Računa dobiti i gubitaka (
Troškovi sirovina i materijala- 4.610.419,00). Dio projekta će se aktivnosti stavke Financijski
prihodi u iznosu 925.511, 00 kuna. Generalno gledajući, financiranje će se obaviti iz stavke
Ukupni prihodi iz 2015. godine- 29.434.132,00 kuna.
8. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM
PROGRAMOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (navesti cilj i prioritet iz
strateškog razvojnog programa jedince lokalne samouprave, a iz kojeg je vidljivo da je
projekt/operacija u skladu sa strateškim razvojnim programom; navesti broj
poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta
temeljem kojeg je strateški razvojni program usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice
lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu
stranicu; navesti gdje je strateški razvojni program objavljen - naziv i broj glasnika/link na
mrežnu stranicu)
Općinsko vijeće Općine Jakšić na 18. sjednici-17.08.2016. je usvojilo osnovni strateški
dokument Strategiju razvoja Općine Jakšić za razdoblje 2015.-2020. godine. Predloženi
projekt je dio strategije koja je objavljena na web stranici i u Službenom Glasniku Općine
Jakšić br. 103. http://www.jaksic.hr/dokumenti/sluzbeni-glasnik.html . Projekt se referira na
dio predmetne strategije STRATEŠKI CILJ 2. Razvoj poduzetništva i infrastrukture, Mjera
2.2. Učinkovito upravljanje postojećom i razvoj nove fizičke infrastrukture, Prioritet 2.2.2.
Ulaganja u sustave odvodnje kanalizacije i vodovodne sustave. Projekt je usklađen i sa
strategijom višeg reda- Županijska razvojna strategija Požeško-slavonske županije, 2011. –
2013 (produženo trajanje Strategije do 2016); Strateški cilj 2: Unaprijediti fizičku,
gospodarsku i socijalnu infrastrukturu te umanjiti negativne utjecaje na okoliš; Prioritet 4:
Unapređenje socijalne i fizičke infrastrukture u Županiji.
9.
USKLAĐENOST
PROJEKTA/OPERACIJE
KOJI
NE
ZAHTIJEVA
GRAĐEVINSKU DOZVOLU NITI DRUGI AKT KOJIM SE ODOBRAVA
GRAĐENJE S PROSTORNO-PLANSKOM DOKUMENTACIJOM JEDINICE
LOKALNE SAMOUPRAVE

Službeni glasnik Općine Jakšić

(za projekte koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu niti drugi akt kojim se odobrava građenje
navesti naziv i stranicu prostorno-planskog dokumenta jedinice lokalne samouprave u kojemu
je predviđena provedba takvog projekta/operacije, ukoliko projekt/operacija zahtijeva izradu
Glavnog projekta navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem
projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom).
Nije primjenjivo

Službeni glasnik Općine Jakšić

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97.,
107/07. i 94/13.) i članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službena glasnik Općine Jakšić“ broj 77/13 i

83/14), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 19. sjednici održanoj 30. rujna 2016. godine donijelo je

PLAN
mreže dječjih vrtića na području Općine Jakšić
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Jakšić (u daljnjem tekstu Plan) utvrđuju se ustanove
predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja kao
javnu službu i provode program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi
za djecu predškolske dobi.
Članak 2.
Općina Jakšić ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svojem području
organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja.
Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za
djecu s područja Općine Jakšić u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja i sufinanciranjem
ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA
Članak 3.
Na području Općine Jakšić djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja Dječji vrtić Jakšić
kojem je osnivač Općina Jakšić. Dječji vrtić Jakšić je ustanova za obavljanje preškolske djelatnosti za
djecu od navršene jedne godine do polaska u školu koju njihovi roditelji odnosno staratelji upišu u
Dječji vrtić Jakšić.
Vrtić djeluje kroz jednu jasličku i dvije mješovite vrtićke odgojne skupine.
Obveza je Dječjeg vrtića da organizira program predškole za svu zainteresiranu djecu koja nisu
uključena u redoviti program u godini prije polaska u osnovnu školu.
Program predškole ostvaruje se u okviru preraspodjele godišnje satnice odgojitelja u redovitom
programu. Iznimno, može zaposliti jednog odgojitelja za ostvarivanje tog programa.

Vrtić, za provedbu programa predškole osigurava prostor i opremu, odgojitelje i
stručne suradnike i obvezan je izraditi plan odgojno-obrazovnog rada.

Službeni glasnik Općine Jakšić

Program predškole traje 250 sati, a provodi se, u pravilu, u razdoblju od 1. ožujka do
31. svibnja.
Mrežu dječjih vrtića na području Općine Jakšić čini:
Dječji vrtić

Adresa

Osnivač

Smještajni
kapacitet

DJEČJI VTIĆ JAKŠIĆ

Stjepana Radića 1

Općina Jakšić

70

Članak 4.
Mreža dječjih vrtića Općine Jakšić može se proširivati dogradnjom smještajnih kapaciteta dječjih
vrtića iz članka 3. ovog Plana te otvaranjem novih područnih objekata u skladu s odredbama
Državnog pedagoškog standarda, odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom
predviđenih osnivača.
U slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka Općina Jakšić može preuzeti obvezu sufinanciranja
smještaja djece u istima nakon što isti uđu u Plan mreže dječjih vrtića Općine Jakšić, odnosno nakon
dopune podataka iz Plana.
III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA
Članak 5.
Općina Jakšić, sukladno članku 48. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i članku 41.
Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, kao osnivač Dječjeg vrtića Jakšić u
svom proračunu osigurava sredstva za rad istog.
Članak 6.
Općina Jakšić sufinancira ekonomsku cijenu redovnog programa dječjih vrtića iz članka 3. ovog Plana
sukladno odredbama odluke Općine Jakšić kojima se uređuje financiranje djelatnosti predškolskog
odgoja i obrazovanja.
Članak 7.
Općina Jakšić će za svako upisano dijete čiji roditelji ili staratelji imaj prebivalište na području Općine
Jakšić sufinancirati ekonomsku cijenu redovnog programa dječjih vrtića na području Općine Jakšić iz
članka 3 ovog Plana, u skladu s Pravilnikom o mjerilima, uvjetima i načinu plaćanja usluga Dječjeg
vrtića Jakšić.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Službeni glasnik Općine Jakšić

Članak 8.
Ovaj Plan dostavlja se Požeško-slavonskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na
području Požeško-slavonske.
Članak 9.
Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Jakšić “, a primjenjuje se od
1. rujna 2016. godine.

KLASA:021-02/16-01/37
URBROJ: 2177/04-01/16-1
Jakšić, 30. rujna 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

PREDSJEDNIK:

Boško Obradović, prof.v.r.

Službeni glasnik Općine Jakšić

Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj
85/15.), te članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13 i 83/14.),
Općinsko vijeće Općine Jakšić, na svojoj 19. sjednici održanoj 30. rujna 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se:
- radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Općine Jakšić;
- prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu,
šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga na
javnim površinama;
- radno vrijeme obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

II. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 2.
Ugostiteljski objekti iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ na području Općine Jakšić mogu raditi u
radnom vremenu kako slijedi:
- ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i nedjeljom od 6.00 do 24.00 sata;
- petkom i subotom od 6.00 do 2.00 sata.
Ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno
posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, mogu raditi u radnom vremenu od 21.00 do
6.00 sati.
Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja
mogu raditi u radnom vremenu od 0.00 do 24.00 sata.
Ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ i „Catering objekti“ mogu raditi
u radnom vremenu kako slijedi:
- ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i nedjeljom od 6.00 do 24.00 sata;
- petkom i subotom od 6.00 do 2.00 sata.
Članak 3.
Ugostiteljskim objektima iz članka 2. stavka 3. ove Odluke smatraju se ugostiteljski objekti koji se
nalaze na udaljenosti većoj od 250 metara od najbližeg stambenog objekta i udovoljavaju svim
zakonskim uvjetima zaštite od buke.
Članak 4.
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Općinski načelnik Općine Jakšić može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte
rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog
člankom 2. ove Odluke, ako:
a) je ugostiteljski objekt smješten u zgradi kolektivnog stanovanja, a remeti se javni red i mir;
b) se u ugostiteljskom objektu učestalo krši propisano radno vrijeme;
c) postoje učestale pritužbe građana glede buke (buka iz ugostiteljskog objekta, buka pri
dolasku i odlasku gostiju).
Općinski načelnik može, na zahtjev ugostitelja, za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2.
stavka l. ove Odluke rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava
(dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava, smotri folklora i drugih sličnih događanja).
Općinski načelnik može za ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka l. ove Odluke, za vrijeme
održavanja manifestacija, sportskih događanja, glazbenih festivala i slično, odlukom odrediti
drugačije radno vrijeme.

III. PROSTORI NA KOJIMA MOGU BITI UGOSTITELJSKI OBJEKTI U KIOSKU, NEPOKRETNOM VOZILU I
PRIKLJUČNOM VOZILU, ŠATORU, NA KLUPI, KOLICIMA I SLIČNIM NAPRAVAMA OPREMLJENIM ZA
PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA NA JAVNIM POVRŠINAMA
Članak 5.
Prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu i priključnom
vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga
određuje Jedinstveni upravni odjel Općine Jakšić, u skladu s prostorno planskom dokumentacijom i
drugim općim aktima.
Naprave opremljene za pružanje ugostiteljskih usluga iz stavka 1. ovog članka mogu se
postavljati na javnim i privatnim površinama, samo u skladu sa ovom Odlukom i općim aktom kojim
se propisuje davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u Općini Jakšić.
Komunalni redar naredit ce uklanjanje naprava iz stavka 1. ovog članka ukoliko su iste
postavljene suprotno odredbama ove Odluke i drugim općim aktima.

IV. RADNO VRIJEME OBITELJSKIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA
Članak 6.
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva na području Općine Jakšić mogu pružati ugostiteljske usluge
u radnom vremenu kako slijedi:
- ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i nedjeljom od 6.00 do 24.00 sata;
- petkom i subotom od 6.00 do 2.00 sata.
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dužno je na ulazu u objekt u kojem pruža ugostiteljske usluge
vidno istaknuti obavijest o radnom vremenu, koje mora biti određeno unutar radnog vremena
određenog u stavku 1. ovog članka, radnim, odnosno neradnim danima i pridržavati se istaknutog
radnog vremena.
Iznimno, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo može na ulazu u objekt istaknuti obavijest
da posluje i uz prethodni dogovor, odnosno samo uz prethodni dogovor i/ili na poziv, u kojem slučaju
istaknuta obavijest mora sadržavati i podatke o kontaktu.
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V. NADZOR
Članak 7.
Nadzor nad provedbom ove Odluke vrši se sukladno zakonskim odredbama koje reguliraju
ugostiteljsku djelatnost.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
KLASA:022-05/96-03/17, URBROJ:2177/04-01/96-1 od 30. travnja 1996.godine.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Jakšić“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:335-01/16-01/01
URBROJ: 2177/04-01/16-1

Jakšić, 30. rujna 2016. godine

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.v.r.
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Na temelju članka 38. stavak 2. Zakona o ustanovama (NN, broj: 76/93, 29/97.-isprav., 47/99.-isprav.,
i 38/08., članka 37. Stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj 10/97, 107/07 i
94/13), članka 35. stavka 1. alineja 23. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić
broj:77/13 i 83/14), na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Jakšić“, Općinsko vijeće Općine
Jakšić, na 19. sjednici održanoj dana 30. rujna 2016. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Jakšić“
I.
IVONA PEČUR, OIB:65804439571, VŠS, odgojitelj predškolskog odgoja, iz Jakšića,
Jakšić, Hrvatskih branitelja 8, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Jakšić“, na mandat
od četiri (4) godine koji teče od 01. listopada 2016.godine.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:UP/I°- 021-01/16-01/38

PREDSJEDNIK:

URBROJ:2177/04-01/16-2

Boško Obradović, prof.v.r.

Jakšić, 30. rujna 2016.
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