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-------------Službeni glasnik Općine Jakšić---------------

Temeljem članka 16. stavak 13. Pravilnika o provedbi mjere 07. (“Temeljne usluge i obnova sela
u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 20142020.) i članka 32. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj 116/18), Općinsko
Vijeće na prijedlog općinskog načelnika na sjednici održanoj dana 05. srpnja 2018.god. donosi

ODLUKU
o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt
„Obnova i uređenje postojeće javne građevine „Stara škola“ u kulturni centar“
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Jakšić donosi Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Općine Jakšić unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz
Programa ruralnog razvoja Republike hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine za projekt Obnova i uređenje postojeće javne građevine „Stara škola“ u kulturni centar.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je obrazac Opisa projekta/operacije „Rekonstrukcija stare škole “.
Članak 3.
Odluka o suglasnosti Općinskog vijeća Općine Jakšić stupa na snagu osam dana nakon
objave u „Službenom glasniku Općine Jakšić.“

KLASA: 021-01/18-01/06
URBROJ: 2177/04-01/18-02
Jakšić, 05.srpanj 2018.god.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK
Domagoj Oreški, ing.v.r.
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PRILOG
UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: 021-01/18-01/06, URBROJ: 2177/04-01/18-02)
UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U
RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA
(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg
dokumenta)
REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE POSTOJEĆE JAVNE GRAĐEVINE „STARA ŠKOLA“ U
KULTURNI CENTAR
2. KORISNIK PROJEKTA
2.1. NAZIV KORISNIKA
Općina Jakšić
2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA
Jedinica lokalne samouprave - Općina
2.3. ADRESA KORISNIKA
Osječka 39, 34308 Jakšić
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Ivica Kovačević, Načelnik Općine Jakšić
2.5. KONTAKT
Ivica Kovačević – načelnik Općine Jakšić ; email: nacelnik@jaksic.hr tel. 034/315-514 fax.
034/257-123 mobitel: 099 257 12 30
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3. OPIS PROJEKTA
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE
(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)
3.1.1. PODMJERA
7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu «
3.1.2. TIP OPERACIJE
7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu «.
3.2. MJESTO PROVEDBE
3.2.1. ŽUPANIJA
Požeško – slavonska županija
3.2.2. GRAD/OPĆINA
Općina Jakšić
3.2.3. NASELJE/NASELJA
Naselje Jakšić

3.3. CILJEVI PROJEKTA
(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Projekt je usmjeren na podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva i specifičnih društvenih
skupina kroz kulturno održiv razvoj. Cilj projekta je unaprijediti kapacitet organizacije i provedbe
većeg broja kulturnih manifestacija u primjerenim prostorima. Obnovljene prostore koristit će
udruge društvenih i humanitarnih djelatnosti, pojedinci na području naselja Jakšić, izvođači
kulturno-umjetničkih programa te svi oni koji mogu doprinijeti kvalitetnijim kulturnim,
znanstvenim i obrazovnim sadržajima na području naselja Jakšić. Realizacijom projekta omogućit
će se pružanje kvalitetnijih sadržaja lokalnom stanovništvu. Osim navedenog, cilj ovog projekta je
i stvaranje novih radnih mjesta.
3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori
(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata
za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
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Projekt će rezultirati obnovljenim prostorom „Stare škole“ koja će dobiti funkciju Kulturnog
centra te na taj način poboljšati društveno-kulturni razvoj ruralnog mjesta. Izvedbom projekta
unaprijedit će se socio ekonomski razvoj te uređenje središta naselja Jakšić te tako i omogućiti
raznim kulturnim udrugama koji djeluju na tom području olakšano obavljanje različitih
manifestacija, proba, edukacija i slično. Projekt Obnova i uređenje postojeće javne građevine
Stare škole“ u Kulturni centar usmjeren je na sve stanovnike naselja Jakšić kao i svih naselja koja
gravitiraju prema predmetnom centru jednako kao i posjetitelji te stalni korisnici, na udruge koje
se bave kulturom, očuvanjem tradicijske baštine, humanitarnim radom te na druge ustanove.

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta
Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?

DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)
Ako je odgovor ''DA'':
opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

a)

Posredno tj. neizravno, uređenjem prostora „Stare škole“ poboljšat će se atraktivnost mjesta
kako za lokalno stanovništvo tako i za posjetitelje/turiste što će rezultirati otvaranjem novih
ugostiteljskih, trgovačkih i drugih objekata, a time će ovaj projekt doprinijeti otvaranju novih
radnih mjesta. Isto tako u planiranom društveno-kulturnom centru bit će potrebno zaposliti jednu
stručnu osobu koja će voditi brigu o opremi i načinu korištenja iste.
opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano
razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

b)

R.br.

1

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
Planirana godina ili
Planirani
planirano razdoblje
Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)
broj radnih
stvaranja novog
mjesta
radnog mjesta nakon
realizacije projekta
Voditelj društveno-kulturnog centra

1

4

2019.
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Napomena:
Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2. iz
Priloga 10 Natječaja.
Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva
za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.
Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti
stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.
3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA
(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere
7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)
Predviđeno trajanje provedbe projekta je 18 mjeseci od zaprimanja Odluke o prihvatljivosti
projekta. Predviđeno trajanje građevinskih radova je 6 mjeseci od uvođenja u posao.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše
800 znakova)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Provedba postupka javne nabave
Sklapanje ugovora o financiranju projekta
Sklapanje ugovor s odabranim izvođačem radova
Izvedba projekta: građevinski radovi sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji i
provedenoj javnoj nabavi
Podnošenje zahtjeva za isplatu predujma u iznosu od 50 %
Promidžba i vidljivost; označavanje ulaganja sukladno Pravilniku
Ishođenje uporabne dozvole
Podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI
(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije
projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni
projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska
dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti
javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje
spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer:
izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde
javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)
Nositelj projekta Općina Jakšić je u prethodnom razdoblju pristupio izradi Projektno/tehničke
dokumentacije TD br. 13/15 od svibnja 2015 godine te temeljem posebnih uvjeta građenja
napravio Glavni projekt – Građevinski projekt.za lokaciju ulaganja k.č. br. 1242 k.o. Jakšić
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3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni
troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s
tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore'')
5.866.255,60 kuna s PDV-om
3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA
(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne
vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno
članku 5. stavak 1 točka d) 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 ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''. 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
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu korisnika
o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog
Priloga)
Ciljne skupina projekta su:
- Stanovnici – Osnovna ciljna skupina projekta su stanovnici naselja Jakšić i susjednih naselja
kojima se nastoji osigurati sigurna i pristupačna društvena-kulturna infrastruktura za potrebe
svakodnevnog korištenja.
- Vlasnici gospodarskih objekata – „Stara Škola“ u naselju Jakšić u vlasništvu Općine Jakšić
predstavlja sam centar u kojem se odvija kompletna društvena aktivnost naselja ali i stanovnika
Općine. Kao podloga daljnjeg razvoja nužno je osiguranje adekvatne infrastrukture za edukaciju
stanovništva, te pripremu održavanja različitih manifestacija, priredbi i drugih društvenih
djelatnosti.
Krajnji korisnici
Krajnji korisnici projekta su svi subjekti smješteni uz na području Općine Jakšić kojima će se
omogućiti korištenje predmetne građevine za osnovne potrebe.
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4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA
(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem
se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje
korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Projekt će imati koristi koje će utjecati na različite segmente razvoja: od razvoja dodatnih sadržaja
i manifestacija pa time privlačenja posjetitelja i razvoja turizma, razvoja trgovine i
ugostiteljske djelatnosti, novih zapošljavanja, poboljšanja opće slike mjesta „uređenog naselja“
s velikim mogućnostima za mlade obitelji. Sve navedeno pridonosi percepciji mjesta u kojemu je
ugodno življenje što dovodi do zadržavanja/povratka stanovništva. Realizacija projekta donosi
dugoročne mjerljive koristi za stanovnike naselja Jakšić kao i sve dionike smještene uz predmetni
objekt, koji se prije svega ogledaju u uštedi troškova vremena putovanja do većih mjesta za
zadovoljenje određenih društvenih potreba. Projekt ujedno doprinosi poticanju promjene
depopulacijskih trendova ruralnih krajeva.
5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I
DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE
ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM
(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta
udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj,
te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo
na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim
djelatnostima)
Nije primjenjivo
5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE
ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od
posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je
korisnik udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)
Nije primjenjivo
6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA
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)
Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.866.255,60 kuna s PDV-om. Isto obuhvaća troškove građenja
u iznosu 5.090.725,34 kn, troškove opremanja u iznosu 586.800,00 kn, troškove pripreme i
provedbe projekta u iznosu 71.250,00 kn, troškove izrade tender troškovnika u iznosu 31.250,00
kn, te troškove stručnog nadzora u iznosu 86.230,26 kn.
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Potrebna sredstva za financiranje projekta planiraju se u Proračunu Općine Jakšić za 2019. i 2020.
godinu. Planirana dinamika financiranja obuhvaća isplatu predujma u iznosu od 50% prihvatljivih
troškova projekta dok će se potrebna razlika do konačne isplate osigurati u proračunu Općine
Jakšić. U nastavku su prikazani ukupni troškovi projekta. Do sada su po projektu nastali troškovi u
ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna. Svi do sada nastali troškovi financirani su iz proračuna
Općine Jakšić. Neprihvatljivi troškovi u provedbi projekta kao dio prihvatljivih troškova utvrđen
iznad iznosa prihvatljivih troškova financirat će se iz Proračuna Općine Jakšić.
Prihvatljivi opći troškovi u provedbi projekta i troškovi Obnova i uređenje postojeće javne
građevine Stare škole“ u Kulturni centar financirat će se po modelu traženja predujma u iznosu od
50 % ukupno prihvatljivog ulaganja dok će se potrebna razlika do konačne isplate osigurati i
financirati iz proračuna Općine Jakšić.
U sljedećoj tablici prikazani su ukupni troškovi projekta :
STAVKA TROŠKA/GODINA
PRIHVATLJIVI OPĆI TROŠKOVI

2018.

2019.

2020.

62.910,08

62.910,08

62.910,08

2.838.762,67

2.838.762,67

2.901.672,75

2.901.672,75

OBNOVA I UREĐENJE „STARE ŠKOLE“ U
KULTURNI CENTAR

UKUPNO

62.910,08

7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA
(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za
provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u
provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici,
članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti
uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina
od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima)
Prijavitelj, Općina Jakšić ima bogato iskustvo u provedbi projekata te u svim vrstama
infrastrukturnih projekata. Dajemo prikaz referentnog popisa infrastrukturnih projekata koje je
Općina Jakšić provela u posljednjih nekoliko godina.
•
•
•
•
•

Izgrađena vodovodna (duljina 6,1 km) i kanalizacijska (6,3 km) mreža s pročistačem
otpadnih voda u naselju Eminovci (vrijednost oko 7.000.000 kuna)
Izgradnja magistralnog vodovoda od Eminovaca do benzinske postaje Tehnic ( 1,00
km duljine, 420.000 kuna)
Izgrađena vodovodna i kanalizacijska mreža s pročistačem otpadnih voda u naselju
Bertelovci ( 1,25 km,; vrijednost investicije oko 1.600.000 kuna)
Izgrađen je sustava odvodnje otpadnih voda sustava u naseljima Radnovac i Rajsavac (
– vrijednost investicije 4,7 mil. kuna)
Rekonstrukcija niskonaponske mreže u naseljima Bertelovci, Tekić, Granje, Radnovac,
Cerovac, Treštanovci, Svetinja, Rajsavac i Eminovci te izgradnja javne LED rasvjete u
suradnji s HEP Požega – vrijednost oko 2.350.000 kuna, te rasvjeta u vrijednosti
1.300.000 kuna
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izgrađeno je oko 860 metara kanalizacijske mreže u naselju Jakšić i to dijelu ulice A.
Stepinca, Mlinska ulica, te u Vukovarska ulica + vodovod (vrijednost radova 800.000
kuna)
Izgrađen vatrogasni doma i njegovo opremanje, kupljeno novo kombi vozilo za potrebe
vatrogasaca, te izvršen remont navalnog vozila – vrijednost doma oko 950.000 kuna,
ukupno 1.350.000 kuna
Obnova stolarije i fasade na općinskoj zgradi – vrijednost investicije 250.000 kuna
financirala Općina
Izgrađeno i uređeno parkiralište i dvorište oko općinske zgrade u Jakšiću vrijednosti
oko 250.000 kuna
Sufinancirali gradnju Športske dvorane pri OŠ Mladost Jakšić s 1,6 mil kuna te
osigurali dodatno iz EIB II, 1,1 mil kuna za dovršetak radova na športskoj dvorani pri
OŠ Mladost Jakšić (ukupna vrijednost oko 8,8 mil. kuna)
U suradnji s Hrvatskim cestama izvršena rekonstrukcija dijela ceste D-51 kroz naselje
Eminovci, vrijednosti 1,6 mil. kuna i Jakšić u vrijednosti 4,7 mil kuna
Izgrađen vodovod u naselju Radnovac i naselja Rajsavac oko 5,6 km vrijednosti 2,7
mil. kuna.
Izgrađen kanalizacija i biopričistač u naseljima Radnovac i Rajsavac oko 5,9 km
vrijednosti 4,7 mil. kuna.
Izgrađeni nogostup s parkiralištima i autobusnim ugibalištima naselja Jakšić i naselja
Radnovac, (ukupna investicija 2,2 mil kuna)
Izgrađen dječji vrtić u Jakšiću u vrijednosti 6,3 milijuna kuna
Izgrađena pješačka staza, pješački most, parkirališta i autobusni ugibališta u naselju
Eminovci u duljini 1950 metara u suradnji s Hrvatskim cestama u vrijednosti 2.169.000
kuna
Izgrađena kanalizacija naselja Svetinja u duljini 1.18 kilometara u vrijednosti
1.179.623 kuna
Izgrađena kanalizacija naselja Treštanovci iz Programa IPARD, Mjera 301 u duljini
3.7 kilometara i vrijednosti 2,98 mil. Kuna

Službenici Općine Jakšić izravno uključeni u pripremu i provedbu predmetnog projekta su:
1. Odgovorna osoba i kratak životopis, Ivica Kovačević, diplomirani inženjer poljoprivrede
(VSS) sa 27. godina staža, od toga na poslovima načelnika 12 godina:
-

-

-

rukovodi radom Općine, organizira i koordinira obavljanje poslova u odjelu, odgovara za
zakonito i pravodobno izvršavanje poslova iz nadležnosti Općine, priprema i sudjeluje u
izradi akata iz nadležnosti, sudjeluje u rješavanju najsloženijih poslova iz nadležnosti
Općine, sastavlja ugovore, osigurava obavljanje stručnih poslova za potrebe Općinskog
vijeća, donosi rješenja iz službeničkih odnosa za službenike i namještenike odjela, brine se
o izvršenju poslova prema državnoj upravi,
obavlja stručne poslove vezane uz sređivanje imovinsko-pravnih odnosa nekretnina u
vlasništvu Općine, zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Općine, redovno
korištenje objekata u vlasništvu Općine te druge poslove upravljanja općinskom
imovinom, predlaže pokretanje prekršajnog postupka u provođenju komunalnog reda,
U radnom vijeku obavljao sljedeće poslove i zadatke
o 1989-1991 PPK Kutjevo – tehnolog biljne proizvodnje
o 1991-1995 Kaznionica u Požegi – upravitelj stočarske farme
o 1995-1999 – Valkkos d.d. komercijalni referent
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o 1999-2005 – HGK ŽK Požega, viši stručni suradnik za poljoprivredu, prehrambenu
industriju, turizam i ugostiteljstvo
o 2005 – danas općinski načelnik
Navedeni službenik aktivno je sudjelovao u pripremi i provedbi projekata financiranih iz
EIB II i EU fondova: IPARD 301, te većem broju projekata financiranih iz fondova
ministarstava RH.
Općina Jakšić već upravlja postojećom mrežom vlastitih objekata na svom području uključujući
predmetni objekt te će se novoizgrađenom infrastrukturom upravljati u sklopu postojećih poslova
održavanja. Organizaciju poslova održavanja objekata na području Općine Jakšić obavlja
Jedinstveni upravni odjel.
Podloga za utvrđivanje opisa poslova i izvora sredstava za održavanje objekata je Program
održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Jakšić.
8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM
8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje
realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)
Za korištenje zgrade Stare škole ne postoji izravan sustav naplate korištenja te samim time može
se zaključiti da projekt ne stvara prihod. Sukladno Zakonu o proračunu namjenski prihod jedinica
lokalne samouprave prikupljen na ime komunalne naknade, raspoređuje se i troši na održavanje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture. U slučaju nesrazmjera prikupljenih prihoda od
komunalne naknade i troškova tekućeg održavanja, Općina Jakšić potrebnu razliku osigurava iz
drugih nenamjenskih prihoda Proračuna Općine a plan tekućeg održavanja kao i razmjerni rashodi
utvrđuju se na godišnjoj razini, prije svega planiranjem Proračuna te Programom održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Jakšić.
Stara škola i u postojećem je stanju u programu održavanja komunalno / društvenih objekata.
Troškovi održavanja objekata ovog tipa mogu se podijeliti na troškove redovitog održavanja koji
su zajednički za sve objekta ovog tipa i uključuju troškove čišćenja snijega, košnju trave,
čišćenje tj. uklanjanje odlomljenih i drugih materijala, zamjenu, obnavljanje i popravljanje
rasvjetnih tijela te mjestimične popravke dijelova objekta te na izvanredne troškove sanacija
objekata ovog tipa koji nastaju kao posljedica djelovanja izvanrednih vremenskih prilika.
Sukladno podacima o prosječnim troškovima održavanja prosječni godišnji trošak održavanja
Objekta Stare škole utvrđen je u iznosu od 6.510,00 kuna godišnje a isto uključuje redovito i
izvanrednog održavanja te tekuće troškove održavanja objekta a koje uključuju zimsko
održavanje, sječu i košnju raslinja na parceli te održavanje s ciljem osiguranja tehničke
funkcionalnosti i ispravnosti. S obzirom na to da je zgrada Stare škole u postojećem stanju u
programu održavanja, izvedbom projekta očekuje se izravno smanjenje troškova održavanja.
Prosječni trošak održavanja zgrade Stare škole u vijeku korištenja utvrđen je u iznosu od cca
4.679,00 kuna na godišnjoj razini.
Financijska sredstva za održavanje zgrade Stare škole planiraju se u Proračunu Općine Jakšić a
izvor sredstava je namjenski prihod od komunalne naknade te drugi prihodi Općine.
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8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD
DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA
(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika,
a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet
godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“; navesti način upravljanja projektom kada je korisnik prenio ili će prenijeti
upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)
Općina Jakšić nakon realizacije Obnova i uređenje postojeće javne građevine „Stare škole“ u
Kulturni centar stavlja u funkciju, te će zaposliti voditelja kao stručnu osobu. U prostorima
udruga njihovi članovi će upravljati i održavati svoje prostore.

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA
(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod,
iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom
razdoblju od 10 godina.
Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto
prihoda.
Predložak se preuzima sa stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička poljoprivredna
politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“
te se popunjen uljepljuje u ovom poglavlju).

Predložak za
izračun neto prihoda.xlsx

Ostvaruje li projekt neto prihod?

DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)
Tablica izračuna neto prihoda
(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda )
10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM
STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a
(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedince lokalne samouprave ili iz
lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom,
odnosno lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u
kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški
razvojni dokument usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti
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gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški
razvojni dokument objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)
Projekt je u skladu sa Strategijom razvoja općine Jakšić za razdoblje od 2015. do 2020. godine,
odnosno sa (Poglavlje 9.2 Strateški ciljevi i mjere, str. 60):
STRATEŠKI CILJ 3. Kulturni i društveni razvoj
Prioritet 3.1. Razvoj društvene infrastrukture
Prioritet 3.1.3. Izgradnja, obnova i unaprjeđenje društvenih objekata
Prioritet 3.2. Podizanje razine kvalitete kulturnog života
Prioritet 3.2.2. Razvoj, unaprjeđenje, provedba kulturnih programa i događanja
Prioritet 3.2.4. Poticanje i provedba programa podizanja razine kulturne svijesti
stanovništva i uređenje/izgradnja potrebne infrastrukture
Navedena je Strategija dostupna javno na web stranici Općine Jakšić, na sljedećem linku:
https://www.jaksic.hr/images/stories/dokumenti/2016/Strategija-razvoja-Opcine-Jaksic-zarazdoblje-2015-2020-godine.pdf
Strategija je usvojena od strane Općinskog vijeća Općine Jakšić, 17. kolovoza 2018. godine,
Odlukom o usvajanju strategije razvoja Općine Jakšić za razdoblje od 2015. do 2020. godine,
KLASA:021-02/16-04/27, URBROJ:2177/04-01/16-1. Navedeno je objavljeno u Službenom
glasniku Općine Jakšić, br. 103: https://www.jaksic.hr/dokumenti/sluzbeni-glasnik.html

11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM
STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Pojašnjenje:
- Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1
- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom
stanovništvu i različitim interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.

Općina Jakšić kao vlasnik građevine Stara škola i investitor u rekonstrukciju građevine javne i
društvene namjene – Stara škola, izjavljuje da će nakon realizirane rekonstrukcije predmetni
objekt, svi njegovi sadržaji i komunalna oprema biti dostupni za javno korištenje lokalnom
stanovništvu različitih dobi, različitim interesnim skupinama te posjetiteljima i turistima.
Potpis i pečat:
Ivica Kovačević, dipl.ing.v.r.

Datum:
Jakšić, 05.srpanj 2018.

12

-------------Službeni glasnik Općine Jakšić---------------

Na temelju članka 10. st. 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ 28/10) i članka 32. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj
116/18), Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika na sjednici održanoj dana 05. srpnja
2018. donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika
Članak 1.
Ovom odlukom mijenja se Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih
djelatnosti Općine Jakšić (Službeni glasnik, broj 98/16).
Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.

Radno mjesto
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Viši stručni suradnik za tehničke poslove i projekte
Referent za financije
Referent za komunalno gospodarstvo i komunalni redar
Komunalni radnik

Koeficijent
3,85
3,00
2,85
2,10
1,80

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Jakšić“.
KLASA: 021-01/18-01/06
URBROJ: 2177/04-01/18-03
Jakšić, 05. srpnja 2018.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK
Domagoj Oreški, ing.v.r.
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Temeljem članka 15. 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 i 19/13,137/15 I 123/17) i
članka 32. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj 116/18), Općinsko vijeće na
prijedlog općinskog načelnika na sjednici održanoj dana 05. srpnja 2018.god. donosi
ODLUKU
o bratimljenju Općine Jakšić s Općinom Brinje
Članak 1.
Općinsko Vijeće Općine Jakšić, radi daljnjeg razvoja prijateljskih veza na temelju
obostranog razumijevanja prihvaća uspostavljanje suradnje između Općine Jakšić i Općine Brinje.
Članak 2.
Temeljem ove Odluke i Odluke Općinskog vijeća Općine Brinje od 08.lipnja 2018.godine
pristupit će se potpisivanju Povelje o bratimljenju.
Članak 3.
Ovlašćuje se općinskog načelnika da u ime Općine Jakšić potpiše Povelju iz članka 2. ove
Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u „Službenom glasniku Općine
Jakšić.“
KLASA: 021-01/18-01/06
URBROJ: 2177/04-01/18-04
Jakšić, 05.srpanj 2018.god.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK
Domagoj Oreški, ing.v.r.
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Na temelju članka 48. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 116/18),
članka 4. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj
15/17) i članka 14. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 116/18), a na
zamolbu Marije Dostal iz Jakšića, Matije Gupca 11, OIB: 63217478087, općinski načelnik
Općine Jakšić, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o jednokratnoj financijskoj potpori
Marija Dostal
Članak 1.
Ovim Zaključkom, na zamolbu Marije Dostal iz Jakšića, Matije Gupca 11, OIB:63217478087,
odobrava se financijska pomoć za podmirenje troškova života zbog teške financijske situacije u
iznosu od 1.000,00 kn (slovima:tisućukuna) jednokratne novčane pomoći.
Članak 2.
Iznos iz članka l. isplatiti će se iz sredstava planiranih proračunom Općine Jakšić za 2018. godinu
– pomoć obiteljima i kućanstvima – socijalno ugrožene osobe, a terete poziciju 61, konto 37212.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Jakšić“.

KLASA: 550-01/18-01/30
URBROJ:2177/04-02/18-2
Jakšić, 14. lipnja 2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivica Kovačević, dipl.ing.v.r.
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Na temelju članka 48. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 116/18),
članka 4. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj
15/17) i članka 14. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 116/18), a na
zamolbu Ruže Vala iz Tekića 5, OIB:85826787695, općinski načelnik Općine Jakšić, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o jednokratnoj financijskoj potpori
Ruža Vala
Članak 1.
Ovim Zaključkom, na zamolbu Ruža Vala iz Tekića 5, OIB:85826787695, odobrava se
financijska pomoć za podmirenje troškova života zbog teške financijske situacije u iznosu od
1.000,00 kn (slovima:tisućukuna) jednokratne novčane pomoći.
Članak 2.
Iznos iz članka l. isplatiti će se iz sredstava planiranih proračunom Općine Jakšić za 2018. godinu
– pomoć obiteljima i kućanstvima – socijalno ugrožene osobe, a terete poziciju 61, konto 37212.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Jakšić“.

KLASA: 550-01/18-01/31
URBROJ:2177/04-02/18-2
Jakšić, 14. lipnja 2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivica Kovačević, dipl.ing.v.r.
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Na temelju članka 48. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 116/18),
članka 4. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj
15/17) i članka 14. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 116/18), a na
zamolbu Kate Manović iz Eminovaca, Kralja Tomislava 20, OIB:87149871192, općinski načelnik
Općine Jakšić, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o jednokratnoj financijskoj potpori
Kata Manović
Članak 1.
Ovim Zaključkom, na zamolbu Kate Manović iz Eminovaca, Kralja Tomislava 20,
OIB:87149871192, odobrava se financijska pomoć za podmirenje troškova života zbog teške
financijske situacije u iznosu od 1.000,00 kn (slovima:tisućukuna) jednokratne novčane pomoći.
Članak 2.
Iznos iz članka l. isplatiti će se iz sredstava planiranih proračunom Općine Jakšić za 2018. godinu
– pomoć obiteljima i kućanstvima – socijalno ugrožene osobe, a terete poziciju 61, konto 37212.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Jakšić“.

KLASA: 550-01/18-01/32
URBROJ:2177/04-02/18-2
Jakšić, 19. lipnja 2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivica Kovačević, dipl.ing.v.r.
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Na temelju članka 48. Statuta općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 116/18), i
članka 3. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2018. godinu („Službeni glasnik
Općine Jakšić“, broj 115/17), općinski načelnik Općine Jakšić, donosi

ODLUKU
o sponzorstvu Športsko ribolovno društvo „Matiševac“
1. Ovom Odlukom, temeljem zamolbe dostavljene od Športsko ribolovnog društva, Cvjetna 32,
Vetovo, OIB:89425932849, odobravam iznos od 1.000,00 kn sa PDV-om (slovima: tisućukuna).
2.
Općina Jakšić će, sukladno dogovoru, odobreni iznos doznačiti na broj žiro računa IBAN
broj: HR4623860021120017120, iz sredstava proračuna Općine Jakšić planiranih za razna
sponzorstva na poziciji 90, konto 38119.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Jakšić“.
KLASA: 555-01/18-01/11
URBROJ: 2177/04-02/18-02
Jakšić, 02. srpanj 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivica Kovačević, dipl.ing.v.r.

DOSTAVITI:
1. Šrd Matiševac
2. JUO, radi isplate,
3. Pismohrana, ovdje
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-------------Službeni glasnik Općine Jakšić--------------Temeljem članka 8. i čl. 10. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (NN. broj 86/08 i 61/11, 4/18), a sukladno Proračunu Općine Jakšić za
2018.godinu, na temelju prijedloga pročelnika, Općinski načelnik Općine Jakšić na temelju članka 48.
Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 116/18) utvrđuje slijedeće:
IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U OPĆINI JAKŠIĆ ZA 2018. –
KRATKOROČNI PLAN –
Članak 1.
U planu prijma u službu za 2018. godinu (Službeni glasnik Općine Jakšić broj 115/17) članak 5.
mijenja se i glasi:
„Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima u 2018. godini, a u skladu sa Pravilnikom o
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić (Službeni glasnik br. 118/18), planira se
zaposliti:
- na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:
„viši stručni suradnik za tehničke poslove i projekte“ – 1 (jedan) izvršitelj
Ova Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Općini Jakšić objaviti će se u «Službenom glasniku
Općine Jakšić».
KLASA:112-01/18-01/01
URBROJ:2177/04-02/01-18-1
Jakšić, 20. lipanj 2018.godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivica Kovačević, dipl. ing.v.r.
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-------------Službeni glasnik Općine Jakšić---------------

__________________________________________________________________

Izdavač: Općina Jakšić, opcina.jaksic@po.t-com.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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