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Broj 2.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik
Općine Jakšić“ broj 116/18), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 18.sjednici održanoj dana
20.veljače 2020.,donosi
STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE JAKŠIĆ

Članak 1.
Ovom se Statutarnom Odlukom mijenja i dopunjuje Statut Općine Jakšić ("Službeni
glasnik Općine Jakšić", broj:116/18 - u nastavku teksta:Statut).
Članak 2.
U cijelom tekstu Statuta riječi: „središnje tijelo državne uprave“ u određenom broju i
padežu zamjenjuje se riječima: „tijelo državne uprave“ u odgovarajućem broju i padežu.
Članak 3.
U članku 48., stavku 3, alineji 26. riječi „odnosno poslova državne uprave, ako su
preneseni na Općinu“ zamjenjuju se riječima „odnosno povjerenih poslova državne uprave“.
Članak 4.
Članak 51. Statuta mijenja se i glasi:
Općinski načelnik može osnovati savjetodavno – stručno tijelo do pet članova, radi
obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Jakšić
ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana
donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od
Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene
nedostatke.
Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik dužan je bez odgode o tome
obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu
odluku o obustavi općeg akta.
Općinski načelnik ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora, ako ocijeni
da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.”
Članak 5.
Članak 101. Statuta mijenja se i glasi:
Upravno tijelo u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte
kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne
stvari).
Upravno tijelo u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava u upravnim
stvarima u prvom stupnju.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 3. ovog članka koje donosi Upravno tijelo u
obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne
uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.
Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom
upravnom tijelu Požeško-slavonske županije.
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Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem
upravnom postupku i drugih propisa.
Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe
kojima je odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih
ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine Jakšić.“
Članak 6.
Članak 103. Statuta mijena se i glasi:
Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom
djelokrugu obavljaju nadležna tijela državne uprave, svatko u svojem djelokrugu, sukladno
posebnom zakonu.
Prilikom donošenja općih akata propisanih zakonom, Predsjednik Općinskog vijeća
dužan je opći akt dostaviti nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt
zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan
Statutom i Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.
Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovog članka bez odgode
dostaviti općinskom načelniku.”
Članak 7.
U članku 103. briše se riječ „ured državne uprave u Požeško – slavonskoj županiji“.
Članak 8.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Jakšić“.
KLASA:021-01/20-01/01
URBROJ:2177/04-01/20-2
Jakšić, 20.veljače 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Domagoj Oreški, ing.v.r.
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Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 73/17, 14/19, 98/19) i
članka 32. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 116/18), Općinsko
Vijeće Općine Jakšić je na svojoj 18.sjednici održanoj dana 20.veljače 2020.g., a na prijedlog
općinskog načelnika usvojilo
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA
gospodarenja otpadom Općine Jakšić za 2019.godinu

1. Zakonodavni okvir i obveze
Donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) prestaje važiti Zakon o
otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09), što dovodi do izmjena propisanih obveza županija,
gradova, općina te proizvođača otpada vezano za planove gospodarenja otpadom. Sukladno
članku 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), postojeći županijski,
gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju Zakona o
otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08 , 87/09) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju
na snazi do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama
ovoga Zakona i Plana. Sukladno čl. 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinica
lokalne samouprave su u obvezi dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici
područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku
godinu i objaviti ga u svom službenom glasilu Novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom
stavlja jedinicama lokalne samouprave na teret brojne obveze sa jasno definiranim rokovima
njihove provedbe. Radi se o projektima za realizaciju kojih je potrebno izdvojiti značajna
sredstva.
2. Organizacija sakupljanja komunalnog otpada
Na području Općine Jakšić organizirano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog i
neopasnog proizvodnog otpada obavlja komunalno društvo Komunalac Požega d.o.o.
Organiziranim odvozom na području Općine Jakšić u 2019.godini bilo je obuhvaćeno 1083
korisnika od ukupno 18501 korisnika na području Požeštine, što čini 5,85 % ukupnog broja
korisnika Požeštine. Od toga 1028 korisnika čine domaćinstva u individualnom stanovanju, a
preostalih 55 korisnika su gospodarski subjekti.
Organizirano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada obavljali su se u svim naseljima Općine
Jakšić (100%): Bertelovci (40), Cerovac (62), Eminovci (184), Granje (24), Jakšić (501),
Radnovac (47), Rajsavac (76), Svetinja (19), Tekić (55), Treštanovci (75) (broj uz naziv
naselja je broj korisnika na dan 31.12.2019.).
3. Podaci o odvojenom sakupljanju korisnog otpada na području Općine Jakšić
Komunalac Požega je 2014.god. započeo s implementiranjem odvojenog sakupljanja korisnog
otpada u domaćinstvima na području Požeštine. U sustav odvojenog sakupljanja otpada
uključeno je 100% domaćinstava u individualnom stanovanju na području općine Jakšić.
Domaćinstvima su podijeljene vreće za papir, staklo i plastiku.
Odvoz odvojeno skupljenog korisnog otpada obavlja se prema utvrđenim planovima odvoza
jedanput u dva mjeseca, a u narednom periodu planira se obuhvaćanje svih naselja s odvozom
jedanput mjesečno.
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Na području Općine Jakšić ne postoje zeleni otoci jer svi korisnici imaju mogućnost odvajanja
na kućnom pragu (papir, staklo, plastika). Isto tako, korisnici s područja Općine Jakšić imaju
mogućnost korištenja reciklažnog dvorišta u Požegi za sve vrste otpada koje nastaju u
domaćinstvima. Općina Jakšić prijavila se na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu
spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost putem kojeg će nabaviti spremnike za odvojeno sakupljanje papira (120 l – 1000
kom., 240 l – 60 kom., 1100 l – 8 kom.), plastike (120 l – 1000 kom., 240 l – 60 kom., 1100 l
– 8 kom.) i stakla (1100 l – 2 kom.), koji će se dodjeljivati svim domaćinstvima i
gospodarstvima.
Sukladno obvezi JLS za izgradnju reciklažnog dvorišta prema odredbama Zakona o održivom
gospodarenju otpadom (NN 94/13), Općina Jakšić prema Zakonu o održivom gospodarenju
otpadom (NN 94/13, 73/17) ima obvezu izgradnje reciklažnog dvorišta na svom području.
Općina Jakšić prijavila se na Poziv za dostavu projektnih prijedloga za građenje reciklažnih
dvorišta Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te sklopila ugovor s ministarstvom i Fondom
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za dodjelu bespovratnih sredstava iz Kohezijskog
fonda. U 2019. godini započeli su radovi izgradnje reciklažnog dvorišta na području Općine
Jakšić, a završetak radova očekuje se u prvom kvartalu 2020.god. Do uspostavljanja svog
reciklažnog dvorišta, korisnici usluge s područja Općine Jakšić mogu koristiti usluge
reciklažnog dvorišta u Požegi temeljem ugovora o korištenju reciklažnog dvorišta sklopljenim
s Gradom Požega.
Sakupljanje i odvoz krupnog (glomaznog) otpada vrši se na način da Komunalac Požega
d.o.o. obavještava korisnike putem medija i pisanih obavijesti o datumu odvoza istog s
određenog područja uz napomenu da se korisnici komunalnih usluga, koji su podmirili svoje
financijske obveze, a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada, moraju
javiti telefonskim putem, te da glomazni otpad ne smiju odlagati na javnu površinu, nego ga
pripremiti za odvoz unutar svoje okućnice neposredno uz javnu površinu. Odvoz se na ovaj
način obavlja jedanput godišnje. Sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada za Općinu Jakšić
omogućeno je i putem reciklažnog dvorišta u Požegi.
Zahtjev za smanjenje biorazgradivog otpada na odlagalištu korisnicima je upućen putem
brošura i letaka u kojima su dani naputci o kompostiranju biorazgradivog otpada u vlastitim
kompostištima (odlaganjem biorazgradivog otpada u kompostištima dobiva se kvalitetno
prirodno gnojivo, smanjuje količina otpada na odlagalištu te sprječava stvaranje štetnih
stakleničkih plinova). Smanjenje biorazgradivog otpada također je provedeno i kroz odvojeno
sakupljanje papira u svim domaćinstvima i u reciklažnom dvorištu u Požegi.
4. Podaci o zbrinjavanju komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada te privremenom
skladištenju korisnog otpada
Skupljeni komunalni i neopasni proizvodni otpad odlaže se na lokaciji odlagališta neopasnog
otpada „Vinogradine“ koje se nalazi u k.o. Mihaljevci na k.č.br. 700, a odvojeno sakupljene
vrste korisnog otpada privremeno skladište na plohi za privremeno skladištenje otpada te
predaju ovlaštenim sakupljačima. Ukupna površina unutar ograde odlagališta je 10 ha od čega
je 5,7 ha predviđeno za odlaganje otpada.
Odlagalište je u fazi sanacije s nastavkom odlaganja do konačnog zatvaranja.
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Trenutno se otpadom puni 4. kaseta odlagališta, a na raspolaganju je i prostor na površini svih
izgrađenih kaseta dok se ne postignu projektirane visine odlagališta sukladno Glavnom
projektu, tako da je odlagalištu moguće odložiti još cca 114500 t otpada.
Iz podataka o količinama otpada odloženim na odlagalište „Vinogradine“ u 2019.god. (10620
t) vidljivo je smanjenje u odnosu na 2018.god. (12591 t) koje iznosi 1971 t.
Na odlagalište „Vinogradine“ u 2019.god. odloženo je 465,73 t otpada s područja Općine
Jakšić, što je za 64,67 t manje u odnosu na prethodnu godinu (530,40 t). Otpad s područja
Općine Jakšić čini 4,39 % ukupno odložene količine otpada na odlagalište u 2019.god.
Odvojeno skupljenog otpada bilo je u 2019.god. 30,01 t, što je za 8,81 t više nego prethodne
godine (21,20 t). U reciklažnom dvorištu u Požegi s područja Općine Jakšić prikupljeno je
14,83 t otpada.
5. Podaci o prikupljenim količinama komunalnog i korisnog otpada
KOLIČINE ODLOŽENOG OTPADA NA ODLAGALIŠTU "VINOGRADINE" U 2019. GOD.
S PODRUČJA OPĆINE JAKŠIĆ

Količina otpada /t/
OPĆINA JAKŠIĆ

Količina otpada /t/
UKUPNA
KOLIČINA
OTPADA

UDIO OTPADA
OPĆINE
JAKŠIĆ /%/

Ključni broj

Vrsta otpada

02 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi
način (od pripreme hrane)

0

3,66

0

04 02 22

otpad od prerađenih tekstilnih
vlakana

0

1,90

0

10 01 01

taložni pepeo, šljaka, prašina iz
kotla

0

225,98

0

10 02 02

otpad iz industrije željeza i čelika
(neprerađena šljaka)

0

543,12

0

10 09 03

šljaka iz visoke peći

0

8,42

0

10 09 08

otpad od lijevanja željeza

0

208,60

0

12 01 05

strugotine plastike

0

0,06

0

15 01 01

papirna i kartonska ambalaža
(onečišćena)

1,98

29,18

6,77

15 01 02

plastična ambalaža (onečišćena)

3,80

56,16

6,77

15 01 07

staklena ambalaža (onečišćena)

1,17

17,28

6,77
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16 11 04

otpadne obloge i vatrostalni otpad

0

48,60

0

17 01 07

mješavine betona, cigle,
crijepa/pločica i keramike

2,00

65,45

3,06

19 08 01

ostaci na sitima i grabljama

0

20,99

0

19 08 02

otpad iz pjeskolova

0

14,38

0

19 10 01

otpad od željeza i čelika

0

15,00

0

20 01 01

papir i karton (onečišćeni)

1,75

25,78

6,77

Količina otpada /t/
OPĆINA JAKŠIĆ

Količina otpada /t/
UKUPNA
KOLIČINA
OTPADA

UDIO OTPADA
OPĆINE
JAKŠIĆ /%/

Ključni broj

Vrsta otpada

20 01 02

staklo (onečišćeno)

1,16

17,12

6,77

20 01 10

odjeća (onečišćeni)

0,19

8,12

2,33

20 01 39

plastika (onečišćena)

4,01

59,17

6,77

20 01 08

biorazgradivi otpad iz kuhinja i
kantina

0

17,72

0

20 02 01

biorazgradivi otpad

0

6,78

0

20 03 01

miješani komunalni otpad

444,84

8.981,56

4,95

20 03 02

otpad s tržnica

0

44,98

0

20 03 07

glomazni otpad (obrađeni)

4,83

200,00

24,14

465,73

10.620,01

4,39

SVEUKUPNO /t/:

Napomena:
Količine komunalnog i proizvodnog otpada utvrđuju se vaganjem na odlagalištu „Vinogradine“ te se o istima vodi
očevidnik. Količine onečišćenog otpada iz odvojeno skupljenog odložene na odlagalište utvrđuju se prema postotku
(6,77% - udio korisnika obuhvaćenih odvojenim sakupljanjem otpada na području Općine Jakšić u ukupnom broju
korisnika obuhvaćenih odvojenim sakupljanjem otpada na području Požeštine)
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KOLIČINE ODVOJENO SKUPLJENOG KORISNOG OTPADA U 2019. GOD. S PODRUČJA OPĆINE
JAKŠIĆ

Ključni broj

Vrsta otpada

Količina otpada /t/ 2019.

15 01 01

papirna i kartonska ambalaža

3,76

15 01 02

plastična ambalaža

3,49

15 01 07

staklena ambalaža

4,08

20 01 01

papir i karton

20 01 02

staklo

2,90

20 01 10

odjeća

1,49

20 01 39

plastika

1,46

20 01 40

metali

0,25

12,58

UKUPNO ODVOJENO SKUPLJENI OTPAD /t/:

30,01

Napomena:
Količinu odvojeno skupljenog otpada na području pojedine JLS nije moguće egzaktno utvrditi zbog planova odvoza koji
obuhvaćaju više JLS zbog čega se i vrijednosti odvaga otpada na odlagalištu „Vinogradine“ izražene u kg odnose na otpad
skupljen na području više JLS te se na neki način moraju raspodijeliti po pojedinim JLS. Količina odvojeno skupljenog otpada
na području pojedine JLS stoga je procijenjena vrijednost koja se utvrđuje na temelju izvaganih količina odvojeno skupljenog
otpada na odlagalištu „Vinogradine“ te metodama izračuna koje uzimaju u obzir broj korisnika uključenih u sustav odvojenog
sakupljanja otpada na području pojedine JLS, raspodjeljuje po pojedinim JLS i unosi u očevidnik.

KOLIČINE OTPADA PRIKUPLJENE U RD POŽEGA S PODRUČJA OPĆINE JAKŠIĆ U 2019. GOD.
Ključni broj

Vrsta otpada

Količina otpada /t/ 2019.

08 03 18

otpadni tiskarski toneri

0,011

15 01 02

plastična ambalaža

0,556

15 01 04

metalna ambalaža

0,052

15 01 07

staklena ambalaža

1,272

15 01 10

ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari

0,001

16 01 03

otpadne gume

0,270

17 01 01

beton

0,907

17 01 02

cigle

0,515

17 01 03

crijep/pločice, keramika

0,581

17 06 05

građevinski materijal koji sadrži azbest

0,170

20 01 01

papir i karton

2,495

20 01 02

staklo

0,819
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20 01 10

odjeća

1,436

20 01 13

otapala

0,001

20 01 26

ulja i masti koja nisu navedena pod 200125

0,018

20 01 27

boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari

0,001

20 01 35

odbačena električna i elektronska oprema

0,523

20 01 39

plastika

0,148

20 01 40

metali

0,221

20 03 07

glomazni otpad

4,834

UKUPNO ZAPRIMLJENO NA RD S PODRUČJA OPĆINE JAKŠIĆ (t):

14,831

6. Podaci o postojećim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom
Komunalni otpad na području Općine Jakšić sakuplja se kombiniranim načinom putem vreća,
posuda 120 l i kontejnera 1.100 l, 5m3 i 7m3 i prevozi specijaliziranim vozilima. Stanovnici
odlažu otpad na mjestu nastanka te ga dan prije dana odvoza iznose na javnu površinu na
mjesto pristupačno specijaliziranim vozilima. Otpad se odvozi u točno određenim intervalima
prema Planu odvoza.
Otpadni papir, staklo i plastika skupljaju se putem plastičnih vreća 120l i kontejnerima 1.100
l.
Pri sakupljanju i odvozu otpada na području Općine Jakšić koriste se specijalizirana vozila za
otpad – jedan autosmećar, jedan samopodizač i jedno poluteretno vozilo.
Po preuzimanju otpada, isti se vozi na lokaciju odlagališta otpada „Vinogradine“ radi
provedbe postupka odlaganja (miješani komunalni otpad) i privremenog skladištenja (korisni
otpad) gdje se obavezno važe na kolnoj vagi odlagališta.
Odlagalište „Vinogradine“ je odlagalište neopasnog otpada smješteno u k.o. Mihaljevci na
k.č.br. 700. Ukupni kapacitet odlagališta je 420.000 t. Odlaganje otpada vrši se istovremeno
sa sanacijom odlagališta od 2004. god. Zatvaranje odlagališta predviđeno je godinu dana po
početku rada Centra za gospodarenje otpadom.
Na odlagalištu otpada ugrađen je donji brtveni sloj koji se sastoji od gline koeficijenta
vodopropusnosti k=10-9 m/s, HDPE folije, geotekstila i drenažnog sloja za procjedne vode s
drenažnim cijevima. Otpad se odlaže na način da se osigura stabilnost otpadne mase.
Tehnologija odlaganja otpada se sastoji iz sljedećih osnovnih operacija:
- istresanje otpada na radnu površinu
- rasprostiranje otpada u slojeve
- zbijanje otpada
- povremeno prekrivanje inertnim materijalom
- prekrivanje popunjene etaže slojem inertnog materijala.
Na odlagalištu otpada uspostavljen je pasivni sustav otplinjavanja putem ugrađenih
odzračnika.
Sanitarne otpadne vode skupljaju se u vodonepropusnom sabirnom bazenu te zbrinjavaju od
strane ovlaštene pravne osobe.
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Tehnološke otpadne vode od pranja vozila i opreme te s platoa prostora za privremeno
skladištenje otpada i otpadne vode od manipulativnih prostora se nakon propuštanja kroz
taložnik i separator ulja i masti ispuštaju putem kontrolnog okna u odvodni kanal odlagališta
koji je spojen s postojećim kanalom uz cestu Požega –Alilovci koji se spaja s Kiselim
potokom. Oborinska voda iz obodnog kanala ispušta se preko kontrolnog okna također u
odvodni kanal. Procjedne vode s tijela odlagališta skupljaju se u dvije lagune za procjedne
vode. Na lokaciji se provodi recirkulacija procjednih voda po tijelu odlagališta.
U ulaznoj zoni smješteni su svi objekti potrebni za rad sanitarnog odlagališta. Jedan dio ovog
prostora je asfaltiran kako bi se omogućio lakši rad zaposlenima, dok je ostatak ozelenjen.
Ukupna površina ove zone je 9100 m2 od čega je 1880 m2 asfaltirano. Ovdje se nalaze:
- ulazna vrata
- porta i objekt za zaposlene – kontrola ulaza
- nadstrešnica za kompaktor (garaža)
- spremište otpada (boksovi)
- kolna vaga
- parkiralište
- plato za pranje vozila
- sabirni bazen za sanitarne otpadne vode
- energetski objekt ( za smještaj alata, rezervnih dijelova, goriva i sl.)
Prostor za privremeno skladište otpada nalazi se na asfaltiranoj površini u ulazno - izlaznoj
zoni odlagališta. Površina prostora je cca 780 m2, a na njoj se razvrstava i privremeno
skladišti izdvojeno prikupljen otpad koji nastaje na gravitirajućem području (papir, staklo,
plastika i sl.).
7. Planirane građevine u gospodarenju otpadom
Na području Općine Jakšić, osim izgradnje reciklažnog dvorišta, ne planira se izgradnja
ostalih građevina za gospodarenje otpadom. Općina Jakšić koristit će postojeće odlagalište
Vinogradine, a po njegovom zatvaranju, otpad s područja Općine Jakšić odvozit će se u
Centar za gospodarenje otpadom Šagulje, sukladno Izmjenama i dopunama Plana
gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015.god. (NN 46/15) i
sukladno Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 3/17). Do
izgradnje reciklažnog dvorišta na svom području, Općina Jakšić koristit će reciklažno dvorište
u Industrijskoj ulici u Požegi sukladno ugovoru sklopljenom s Gradom Požega.
Komunalac Požega d.o.o. je u 2019.god. na odlagalištu Vinogradine izgradio kasetu za
odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest te je u tijeku ishođenje dozvole za
obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja otpada postupkom D5 (odlaganje otpada na
posebno pripremljeno polje – plohu za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest).
U tijeku su i postupci za ishođenje građevinskih dozvola za sljedeće dodatne sadržaje na
odlagalištu:
- kompostanu
- reciklažno dvorište građevnog otpada
- odlagalište inertnog otpada.

9

8. Posebne kategorije otpada i opasni otpad
Od posebnih kategorija otpada s područja Općine Jakšić prikuplja se ambalažni otpad od
papira, stakla i plastike. Sakupljanje se obavlja u okviru RD Požega te predaje ovlaštenim
sakupljačima. Dio ambalažnog otpada izdvoji se iz otpada skupljenog primarnom selekcijom
u domaćinstvima putem vreća od 120 l za odvojeno sakupljanje otpada koje se dodjeljuju
domaćinstvima. Odvoz iz domaćinstava se obavljao u 2019 god. jedanput u 2 mjeseca, otpad
se potom privremeno skladištio na reciklažnom dvorištu odlagališta Vinogradine te predavao
ovlaštenim sakupljačima. Korisnici s područja Općine Jakšić imali su mogućnost odložiti sve
ostale posebne kategorije otpada (građevinskog otpada, automobilskih guma, ambalažnog
otpada, elektroničkog i električnog otpada i sl.) i problematični otpad (kiselina, lužina,
kemikalija, ulja i masti, boja, baterija i akumulatora s opasnim svojstvima, ambalaže
onečišćene opasnim tvarima i sl.) u reciklažno dvorište u Požegi.
Po uspostavljanju i upisu u Očevidnik reciklažnih dvorišta, korisnici s područja Općine Jakšić
moći će odložiti posebne kategorije otpada i opasni otpad u reciklažno dvorište izgrađeno na
području Općine Jakšić.
9. Izvori i visina sredstava za provedbu mjera i ostali troškovi

Za naknadu za odlaganje i zbrinjavanje otpada koja se plaća Gradu Požegi, Komunalcu i
Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost utrošeno je iz Proračuna Općine Jakšić u
2019.godini, 105.893,47.
10. Zaključak

Općina Jakšić poduzima mjere kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada/
količina prikupljenog otpada kako bi se što više otpada odvojilo i recikliralo. U tu svrhu
uvedena je edukacija stanovništva različitih dobnih skupina radi podizanja svijesti
stanovništva o aktivnoj i jednako važnoj ulozi svakog pojedinca.
KLASA: 021-01/20-01/01
URBROJ: 2177/04-02/20-03
Jakšić, 20.veljače 2020.god.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Domagoj Oreški, ing.v.r.
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj
98/19 – pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“,
broj 116/18), Općinsko vijeće na 18.sjednici održanoj dana 20.veljače 2020., a na prijedlog
općinskog načelnika, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji KLASA:041-01/19-02/69,
URBROJ:613-13-20-8 od dana 20.siječnja 2020. u svim dijelovima i točkama Izvješća, koje
je na temelju odredbi "Zakona o državnom uredu za reviziju" (NN br.25/19) donio Državni
ured za reviziju, Područni ured Požega.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Jakšić».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:021-01/20-02/01
URBROJ: 2177/04-01/20-04
Jakšić, 20.veljače 2020.
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Domagoj Oreški, ing.v.r.
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Na temelju odredbi članka 35. i članka 391. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12, 152/14) i članka 32. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“ broj
116/18), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 18.sjednici održanoj dana 20.veljače 2020.godine, a na
prijedlog općinskog načelnika, donosi
ODLUKU
o prenošenju prava vlasništva na nekretninama unutar građevinskog područja naselja
Šumanovci, Grad Kutjevo a prema sporazumu Požeško-slavonske županije i jedinica lokalne
samouprave od 30.03.1994. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Jakšić, Osječka 39, Jakšić, OIB:16625508803, kao vlasnik, prenosi
prava vlasništva na nekretninama unutar građevinskog područja naselja Šumanovci, Grad Kutjevo , a
prema sporazumu Požeško-slavonske županije i jedinica lokalne samouprave od 30.03.1994. godine u
vlasništvo Gradu Kutjevo, Trg Graševine 1, Kutjevo, OIB:51418894400 nekretnine označene u z.k.
ulošku 581 u k.o. Cerovac:
1) k.č. br. 872 – Nogometno igralište površine 7226 m²
2) k.č. br. 873 – Šumanovci; zemljište za sport i rekreaciju te javna zgrada, Šumanovci 32 A,
površine 2778 m²
3) k.č. br. 880 – Šumanovac; dvorište, javna zgrada, Vatrogasni dom Šumanovci 34 c te
kapelica, površine 831 m²
4) k.č. br. 891 – Šumanovci; dvorište, javna zgrada Društveni dom, Šumanovci 2, površine
227 m²
5) k.č. br. 903 – telefonska centrala, dvorište i pašnjak, površine 4046 m²
6) k.č. br. 919 – Šumanovac, groblje i mrtvačnica, površina 2731 m².
Gore navedenim nekretninama iz z.k. uloška 581 u k.o. Cerovac, Općina Jakšić nije nikada
raspolagala niti ih posjedovala, niti su upisane u imovinu Općine Jakšić.
Članak 2.
Nekretnine iz čl. 1. ove Odluke prenose se u vlasništvo Gradu Kutjevo koji će pokrenuti
postupak prijenosa i uknjižbe prava vlasništva.
Članak 3.
Grad Kutjevo obvezuje se preuzeti sve obveze koje bi eventualno proizašle iz potraživanja i
prava trećih osoba na nekretninama iz točke 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik da u ime Općine Jakšić potpiše Ugovor o prijenosu vlasništva
na nekretninama iz čl.1. ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Jakšić“.
KLASA: 021-01/20-01/01
URBROJ: 2177/04-01/20-05
Jakšić, 20.veljače 2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Domagoj Oreški, ing.v.r.
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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 20.veljače 2020., donosi
ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine Jakšić
Članak 1.
Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Općini Jakšić određuju se kako
slijedi:
R.B.
1.
2.
3.
4.
5.

Radno mjesto
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Viši referent za proračun i računovodstvo
Referent za financije
Referent za komunalno gospodarstvo i komunalni
redar
Komunalni radnik

Koeficijent
3,85
3,00
2,85
2,20
2,00

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti "Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za
obračun plaća službenika i namještenika" KLASA:021-01/18-01/06, URBROJ: 2177/0401/18-03 od dana 05.srpnja 2018.godine ("Službeni glasnik, broj 119/18").
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Jakšić“.
KLASA: 021-01/20-01/01
URBROJ: 2177/04-01/20-06
Jakšić, 20.veljače 2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Domagoj Oreški, ing.v.r.
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Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,
152/14–pročišćeni tekst), članka 103. stavka 2. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11,
22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i članka 32. Statuta Općine Jakšić ("Službeni glasnik Općine Jakšić broj
116/18), Općinsko Vijeće Općine Jakšić je na svojoj 18. sjednici održanoj dana 20.veljače 2020.g., a
na prijedlog općinskog načelnika usvojilo
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Jakšić
Članak 1.
Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u k.o. Jakšić, prema parcelacijskom
elaboratu označenoj kao k.č.broj 454/2 površine 57 m² (nastala cijepanjem k.č. 454/1, upisana u z.k.ul.
1630, k.o. Jakšić), koja je u naravi dio ribičke kuće ŠRD Slavonac Jakšić k.č. 448.
Članak 2.
Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Požegi, Zemljišno - knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1.
ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Općine
Jakšić.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Jakšić".
KLASA: 021-01/20-01/01
URBROJ: 2177/04-01/20-08
Jakšić, 20.veljače 2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Domagoj Oreški, ing.v.r.
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Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN. broj,120/16) i članka 48. Statuta
Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 116/18) u skladu s proračunom Općine
Jakšić za 2020., općinski načelnik Općine Jakšić dana 18.veljače 2020., donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2020. godinu

I
Ovim I. Izmjenama i dopunama mijenja se Plan nabave roba, radova i usluga Općine Jakšić za
2020.godinu.

II
Tablica Izmjena i dopuna Plana nabave za proračunsku 2020.godinu mijenja se i glasi:
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Evidencijski broj nabave

Predmet nabave

Brojčana
oznaka
predmeta
nabave iz
Procijenjena
Jedinstveno
Vrsta postupka
vrijednost nabave
g rječnika
javne
nabave
(CPV)

1/20

Usluge čišćenja zgrade Općine

90910000

21500,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Narudžbenica

1 kvartal

12 mjeseci

2/20

Motorni benzin i dizel gorivo

09000000

33750,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Narudžbenica

1 kvartal

12 mjeseci

3/20

Održavanje računalnih programa

50312000

52000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

1 kvartal

12 mjeseci

4/20

Ulaganje u računalne programe

72611000

24000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Narudžbenica

1 kvartal

3 mjeseca

45252125

320000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

1 kvartal

12 mjeseci

90923000
90522400
09310000

104000,00 Postupak jednostavne nabave
72000,00 Postupak jednostavne nabave
207964,60 Postupak jednostavne nabave

NE
NE
NE

Ugovor
Ugovor
Ugovor

1 kvartal
1 kvartal
1 kvartal

12 mjeseci
12 mjeseci
12 mjeseci

Posebni režim nabave

Predmet
podijeljen
na grupe?

Sklapa se
Ugovor/okvirni
sporazum?

Planirani
početak
postupka

Planirano
trajanje
ugovora ili Napomena
okvirnog
sporazuma

6/20
7/20
8/20

Usluge održavanja-nasipanje
poljoprivrednih puteva i nerazvrstanih
cesta
Deratizacija
Sanacija odlagališta otpada
Električna energija; javna rasvjeta

9/20

Popravak i održavanje javne rasvjete

50232100

40000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Narudžbenica

2 kvartal

12 mjeseci

10/20

Uređenje mrtvačnice na pravoslavnom
45453100
groblju; Mrtvačnica Svetinja

40000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Narudžbenica

2 kvartal

3 mjeseca

45262700

480000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

2 kvartal

3 mjeseca

45262700

520000,00 Otvoreni postupak

NE

Ugovor

2 kvartal

6 mjeseci

NE

Narudžbenica

1 kvartal

12 mjeseci

5/20

11/20
12/20
13/20
14/20
15/20

Uređenje i rekonstrukcija društvenog
doma Rajsavac
Uređenje i rekonstrukcija društvenog
doma Eminovci
Zbrinjavanje pasa lutalica
Rekonstrukcija i uređenje kulturnog
centra (stara škola)
Uređenje zgrade Općine-energetska
učinkovitost Općine

77500000

32000,00 Postupak jednostavne nabave

45262700

4541600,00 Otvoreni postupak

NE

Ugovor

3 kvartal

12 mjeseci

45250000

1112000,00 Otvoreni postupak

NE

Okvirni sporazum 2 kvartal

12 mjeseci

16/20

Oglasni stupovi

44144000

40000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Narudžbenica

2 kvartal

3 mjeseca

17/20

Led rasvjeta naselja Jakšić

34993000

320000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

3 kvartal

6 mjeseci

45233140

336000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

3 kvartal

6 mjeseci

45233140

200000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

3 kvartal

3 mjeseca

71322000

262600,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

3 kvartal

6 mjeseci

45262700

120000,00 Postupak jednostavne nabave

NE

Ugovor

3 kvartal

6 mjeseci

NE
NE

Ugovor
Ugovor

2 kvartal
3 kvartal

12 mjeseci
24 mjeseca

NE

Ugovor

2 kvartal

36 mjeseci

18/20

19/20
20/20
21/20
22/20
23/20
24/20

Projektna dokumentacija i izgradnja
nerazvrstanih cesta i ulica Općine
Jakšić (Eminovci-Livadska,
Frankopanska, S. Radića, K.
Zvonimira)
Asfaltiranje ulica u Jakšiću
Poduzetnički inkubator-projektna
dokumentacija
Izgradnja društvenog doma-Stanica
Jakšić
Izgradnja nogostupa i kolnika
Dogradnja vrtića
Nabava opreme i instalacije
pristupnih točaka za javni bežični
internet

45233161
45214100
32412110

520000,00 Otvoreni postupak
1815000,00 Otvoreni postupak
90000,00 Postupak jednostavne nabave
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IV
Ove I. Izmjene i dopune Plana nabave stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u
elektroničkom oglasniku javne nabave, Službenom glasniku i na službenim Internet
stranicama Općine Jakšić.

KLASA:022-01/20-01/01
URBROJ: 2177/04-02/20-2
Jakšić, 18.veljače 2020.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 2020. godinu („Službeni glasnik
Općine Jakšić“, broj 8/19) , općinski načelnik Općine Jakšić, donosi

ODLUKU
o sponzorstvu "Udruzi za baštinu, kulturu i turizam"
Požeški čuvari baštine Požega
1.
Ovom Odlukom, temeljem zamolbe dostavljene od strane "Udruge za baštinu, kulturu i
turizam" Požeški čuvari baštine Požega, za financijsku potporu za organizaciju Festivala
kulenove seke, sukladno njihovoj Zamolbi, odobravam iznos od 1.000,00 (slovima:
tisućukuna).
2.
Općina Jakšić će, sukladno dogovoru, odobreni iznos doznačiti na broj žiro računa
"Udruzi za baštinu, kulturu i turizam" Požeški čuvari baštine Požega,
IBAN:HR
2123600001102682509 iz sredstava proračuna Općine Jakšić planiranih za 2020.godinu 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: 555-01/20-01/06
URBROJ: 2177/04-02/20-02
Jakšić, 17.veljače 2020.
DOSTAVITI:
1. "Udruga za baštinu, kulturu i turizam"
Požeški čuvari baštine Požega
2. JUO, radi isplate,
3. Pismohrana, ovdje.

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 2020. godinu („Službeni glasnik
Općine Jakšić“, broj 8/19) , općinski načelnik Općine Jakšić, donosi

ODLUKU
o sponzorstvu „Sisačka biskupija“-Župa prečistog srca Marijinog
1. Ovom Odlukom, temeljem zamolbe dostavljene od Sisačke biskupije-Župa prečistog
srca Marijinog, za financijsku potporu za pomoć u postavljanju grijanja u kapelici,
sukladno njihovoj Zamolbi, odobravam iznos od 1.000,00 (slovima:tisućukuna).
2.
Općina Jakšić će, sukladno dogovoru, odobreni iznos doznačiti na broj žiro računa
Sisačke biskupije-Župe prečistog srca Marijinog, IBAN:HR 052 3400091100115842 iz
sredstava proračuna Općine Jakšić planiranih za 2020.godinu - 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: 555-01/20-01/04
URBROJ: 2177/04-02/20-02
Jakšić, 04.veljače 2020.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević, dipl.ing.v.r.

DOSTAVITI:
1.Sisačka biskupijaŽupa prečistog srca Marijinog
2. JUO, radi isplate,
3. Pismohrana, ovdje.
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Na temelju članka 48. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 116/18),
članka 4. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“,
broj 8/19) i članka 14. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj
116/18), a na zamolbu Stojan Palameta, Kolodvorska 191, Jakšić, OIB:23945157973,
općinski načelnik Općine Jakšić, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o jednokratnoj financijskoj potpori
Stojan Palameta
Članak 1.
Ovim Zaključkom, a na zamolbu Stojan Palameta, Kolodvorska 191, Jakšić,
OIB:23945157973, odobrava se financijska pomoć za popravak krova u iznosu od 2.500,00
kn (slovima:dvijetisućepetstokuna) jednokratne novčane pomoći.
Članak 2.
Iznos iz članka l. isplatiti će se iz sredstava planiranih proračunom Općine Jakšić za 2020.
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: 550-01/20-01/06
URBROJ:2177/04-02/20-2
Jakšić, 10.veljače 2020.godine
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević, dipl.ing.v.r.
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