REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/14-01/28
URBROJ:2177/04-01/14-1
Jakšić, 12. prosinca 2014.
POZIV
za 9. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakšić
koja će se održati 17. prosinca 2014. (srijeda)
s početkom u 18,00 sati u općinskoj vijećnici
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 8. sjednice

DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o proračunu Općine Jakšić za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2015. godinu.

3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jakšić za 2014.godinu:
4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jakšić
za 2015. godinu, te izmjene i dopune istog za 2014.
5.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.28. ZKG za 2015.
godinu, te izmjene i dopune istog za 2014.
6.Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji:
a) Gospodarenja otpadom na području Požeško – slavonske županije- Općina Jakšić
b) Financijskoj reviziji Općine Jakšić za 2013.godinu
c) Osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Požeško-slavonske
županije- Općina Jakšić
3. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru na području Općine Jakšić.
4. Prijedlog Odluke o odobrenju produljenja okvirnog kredita po žiro računu.
5. Prijedlog Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu Tekija d.o.o. Požega
6. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja
7. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Jakšić
8. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Jakšić
9. Razmatranje i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Jakšić u 2015. godini.
10. Analiza sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini.
11. Izvješće o grobnim mjestima na grobljima Općine Jakšić.
12. Prijedlog Odluke o organiziranju male škole za područje Općine Jakšić pri O.Š.“Mladost“ Jakšić do
početka rada dječjeg vrtića.
13. Izvješće odvjetnika Miličević Domagoja u svezi spora s Kutjevom d.d. radi predaje nekretnina prostora u zgradi Općine.
Molim da se pozivu odazovete u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdate na tel. 257-123 ili 315-514.
PREDSJEDNIK:

Boško Obradović, prof., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/14-01/28
URBROJ:2177/04-01/14-2
Jakšić, 17. prosinca 2014.
Zapisnik
sa 9. sjednice Općinskog Vijeća Općine Jakšić
održane 17. prosinca 2014. (srijeda)
s početkom u 18,00 sati u općinskoj vijećnici
NAZOČNI: Boško Obradović – predsjednik Vijeća
Drago Čevapović – potpredsjednik Vijeća,
Ivica Kovačević – općinski načelnik,
Mile Barišić – zamjenik općinskog načelnika
Nikola Obradović, Ante Lovrić, Dario Pažin, Mario Glavaš, Zlatko Kovačević,
Danijel Murar, Tomislav Hećimović, Ankica Pečur, Robert Vrba, Milan Majetić
– općinski vijećnici
Marica Marić i Dinko Gurdon – djelatnici Općine
Domagoj Miličević – odvjetnik koji zastupa Općinu u sporovima
sa Kutjevom d.d.
ODSUTNI: Dalibor Žiberna
ZAPISNIK VODILA: Jagoda Kovačić
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 8. sjednice

Predsjednik Vijeća, gospodin Boško Obradović, pozdravlja sve nazočne, te otvara 9.
sjednicu Općinskog Vijeća utvrdivši kvorum, odnosno da je na istoj nazočno 12 od ukupno 13
općinskih vijećnika.
U vremenu predviđenom za vijećnička pitanja za riječ se javio Drago Čevapović sa
pitanjem općinskom načelniku:
- u svezi prepumpne stanice u naselju Radnovac u blizini kuće starog zamjenika
načelnika Slavka Jaroš. Iznosi da je bio kod njega jedne subote i da se kanalizacija
jako, jako osjeti, te pita do kuda se došlo po pitanju te stanice, odnosno izgradnje
iste. Iznosi da je to stvarno katastrofalno koliko se osjeti smrad i neugodni mirisi.
- Općinski načelnik iznosi da je rješenje te prepumpne stanice u obvezi i Općine i
Tekije. Naselje Jakšić je ušlo u aglomeraciju s Pleternicom i sve će ići prema
fondovima EU, projekt je gotov i jedan od prioriteta je i taj dio u Osječkoj ulici.
Načelnik je zamolio da se javi netko od vijećnika ili da isti predlože nekoga iz
Radnovca da se uključi s njim u pregovore i s Tekijom. Glavni kolektor sad ide
zapadno i dolazi do Orljave i spaja se na kolektorski vod od Dervišage i onda bi se
kompletna naša kanalizacija od Jakšića spojila i ispustila prema Pleternici.

-

-

-

-

Vijećnik Zlatko Kovačević javio se pitanjem općinskom načelniku iznoseći da je
prošle godine na sjednici od 22. kolovoza 2013. rekao kako će se izbori za Mjesne
odbore održati u 2014. godini. Predsjednici nekih mjesnih odbora stari su već 8
godina, a po njemu, u samo 2 od 10 sela mjesni odbori su „živi“. Jasno mu je da
nema novca i da će ga u skorijoj budućnosti biti još i manje ali isto tako bi trebalo
znati da su upravo mjesni odbori ti koji bi trebali biti inicijatori za pojedine
investicije u njima,
Vijećnik Zlatko Kovačević odmah je postavio i drugo pitanje u svezi provođenja
postupka druge jesenske deratizacije koja nije obavljena?
Općinski načelnik je odgovorio da je volja i želja bila da se provedu izbori, no
Vlada RH nam je smanjila prihode, zbog nedostatka sredstava to nije stavljeno u
proračun. Kao što je to i vidljivo,iz prijedloga proračuna i današnjeg dnevnog reda,
nismo uvodili za sada nikakva povećanja poreza, prireza ni naknada, tako da nam
je prioritet komunalna infrastruktura. Jesenska deratizacija nije odrađena isto iz
razloga nedostatka sredstava , nismo imali hrabrosti da netko odradi deratizaciju, a
da ju mi ne možemo platiti.
Vijećnik Zlatko Kovačević zahvalio se općinskom načelniku na odgovoru iznoseći
kako vjeruje da će se nagodinu iznaći sredstva za dvije deratizacije.
Vijećnik Mario Glavaš uputio je pitanje općinskom načelniku u svezi autobusnih
ugibališta u Cerovcu,
Općinski načelnik odgovorio je da ima obećanja da će se to riješiti, da je u
troškovniku, kada se ovaj dio bude radio u Radnovcu, ovih par sto metara što nije
asfaltirano u spoju Radnovac – Rajsavac.
Dario Pažin uputio je pitanje općinskom načelniku do kud se stiglo po pitanju
legalizacije mjesnih domova?
Općinski načelnik odgovara da je prije oko godinu i po dana, da se donijela odluka
kako se svi objekti u vlasništvu Općine legaliziraju, i evo sve je skoro gotovo i pri
kraju. Legalizacija je skupa, vodnog doprinosa i kaznu svi moramo platiti pa tako i
za objekte u vlasništvu Općine. Legalizacija svih objekata preduvjet nam je bio da
se možemo kandidirati sa istim za sredstva EU fondova.

Vijećničkih pitanja više nije bilo. Predsjednik daje na raspravu zapisnik sa 8. sjednice
Općinskog Vijeća. Primjedbi na zapisnik nije bilo, te ga predsjednik daje na glasovanje,
nakon čega je utvrdio da je isti usvojen jednoglasno.
Za predloženi dnevni red po pozivu, predsjednik Vijeća dao je prijedlog da se zadnja
točka istog – izvješće odvjetnika Domagoja Miličević o sporovima s Kutjevom d.d. premjesti
na redni broj l. , te da se onda nastavno sve točke dnevnog reda pomaknu iz razloga što je
odvjetnik Miličević došao na početak sjednice jer kasnije ima obveze, te isto daje na
glasovanje, nakon čega je utvrdio da je Općinsko Vijeće, za ovu sjednicu, jednoglasno
utvrdilo slijedeći:
DNEVNI RED:
1. Izvješće odvjetnika Miličević Domagoja u svezi spora s Kutjevom d.d. radi predaje
nekretnina - prostora u zgradi Općine.
2.Prijedlog Odluke o proračunu Općine Jakšić za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.
godinu.
3.Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2015. godinu.
4.Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jakšić za 2014.godinu.

Odluke o izmjeni Odluke o proračunu Općine Jakšić za 2014.godinu
5.Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Jakšić za 2015. godinu, te izmjene i dopune istog za 2014.
6.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl.28. ZKG za
2015. godinu, te izmjene i dopune istog za 2014.
7.Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja
otpadom na području Požeško – slavonske županije- Općina Jakšić
8. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Jakšić
za 2013.godinu
9. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i
ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Požeško-slavonske
županije- Općina Jakšić
10. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru na području Općine Jakšić.
11. Prijedlog Odluke o odobrenju produljenja okvirnog kredita po žiro računu.
12. Prijedlog Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu
Tekija d.o.o. Požega
13. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja
14. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Jakšić
15. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Jakšić
16. Razmatranje i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Jakšić u 2015. godini.
17. Analiza sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini.
18. Izvješće o grobnim mjestima na grobljima Općine Jakšić.
19. Prijedlog Odluke o organiziranju male škole za područje Općine Jakšić pri
O.Š.“Mladost“ Jakšić do početka rada dječjeg vrtića.
Ad.1. Izvješće odvjetnika Miličević Domagoja u svezi spora s Kutjevom d.d. radi
predaje nekretnina - prostora u zgradi Općine:
Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočnog odvjetnika te istom daje riječ.
Odvjetnik Miličević iznosi da nas on zastupa u 2 spora sa Kutjevom a riječ je o ovoj
nekretnini gdje se nalazimo. U 1994. Godini se dijele nekretnine upisane do tada kao
društveno vlasništvo, i to postaje temelj za upis Općine Jakšić kao vlasnika. Danas je Općina
Jakšić isključivi vlasnik cijele ove nekretnine – to je pravo stanje stvari. Tu je Kutjevo d.d.
koje raspolaže s ovim prostorom gdje je Konzum. 2006. godine kada se uređivala zgrada
trebalo se sufinancirati ovaj prostor oko uređenja. Kutjevo tu novac nije dalo. Nakon 2006.
Godine, 2008. se pokreće l. sudski postupak – da se Kutjevu traži da ono plati iz pozicije
suvlasnika. Taj spor je tekao – u 2010. Se pokreće 2. Sudski postupak u kojem Općina Jakšić
traži od Kutjeva da taj prostor napusti uz to da Općini Jakšić preda korist koju je ostvarilo od
korištenja tog prostora. U studenom 2014. Smo dobili konačno ugovor između Kutjeva i
Konzuma gdje se vidi da je zakupnina mjesečna bila 600,00 odnosno sada 750,00 eura.
Kutjevo će kontaktirati odvjetnika da se oba spora riješe nekakvom nagodbom. Sam postupak
ih može koštati od 800.000,00 – 1.000.000,00kn.
Kutjevo je diglo protutužbu da su oni vlasnici ovog prostora. Spor je došao u fazu kad
je iznimno važan jer mu je stvarna vrijednost visoka. Da li ste da se razgovara i u kojim
uvjetima, da li ići po principu bespravno se tamo nalaziš, vrati meni moje, plati i napusti.
Drugi postupak naplata dijela sukorištenja – trenutno je u prekidu i ne vodi se iz
razloga što se čeka zaključenje ovog pitanja. Na vama je da odlučite, jer moram imati
gabarite što ja smijem i u kojem opsegu činiti kao vaš zastupnik.

Predsjednik se zahvalio odvjetniku Miličeviću na izlaganju te otvara raspravu.
Vijećnik Nikola Obradović iznosi da imamo problem jer mi ne možemo doći u posjed
svoje nekretnine dok se ovaj spor ne riješi,
Vijećnik Robert Vrba pita odvjetnika – što ako oni – Kutjevo u smislu pregovora
predlože da prepolove nagodbu, npr. Tih 450.000,00 kn da smanje na 250.000,00kn, a u
slučaju daljnjeg spora – onaj tko izgubi plaća sve?
Vijećnica Ankica Pečur pita da li je Općini u interesu da oni (Konzum) izađu iz lokala
ili da i dalje ostanu?
Općinski načelnik iznosi da ovdje, u ovom sporu mi s Konzumom nemamo veze.
Vijećnik Drago Čevapović iznosi da on kao zaposlenik Kutjeva zna situaciju s
Kutjevom. Po njemu je bolje nagodba s 450.000,00 kn da se isplati npr. na 2 rate, nego da se
to otegne s tužbom.
Predsjednik vijeća iznosi da bi vijećnici trebali donijeti odluku što prihvaćaju,
Vijećnik Zlatko Kovačević pita, odnosno obraća se općinskom načelniku i odvjetniku
da oni iznesu svoj prijedlog, što misle da je najbolje po ovom pitanju.
Odvjetnik Miličević iznosi da je na njemu da nama, kao klijentima, samo prezentira
situaciju, a ne da sugerira na odlučivanje.
Općinski načelnik iznosi da je po njemu bolje da se ide na nagodbu, te predlaže da se
imenuje još netko tko bi išao uz njega i odvjetnika na pregovore s Kutjevom.
Pitanja i prijedloga više nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se
pristupi pregovorima s Kutjevom oko nagodbenog okončanja spornih odnosa s njima.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih
12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno donijelo
Odluku
o pristupanju pregovorima s društvom Kutjevo d.d. oko
nagodbenog okončanja spornih odnosa
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 2. Prijedlog Odluke o proračunu Općine Jakšić za 2015. godinu i projekcije
za 2016. i 2017. godinu:
Predsjednik Vijeća riječ daje Marici Marić koja iznosi da prijedlogom plana Proračuna
za 2015. godinu ukupni prihodi koje sačinjavaju: prihodi poslovanja – 15.949.000,00kn,
prihodi od prodaje nefinancijske imovine 386.000,00kn i prihodi od primitaka od financijske
imovine i zaduživanja – 420.000,00 kn - iznose 16.755.000kn koliko iznose i rashodi, jer po
zakonu o proračunu, Proračun mora biti uravnotežen.
Predsjednik se zahvaljuje gospođi Marić, te otvara raspravu.
Vijećnik Zlatko Kovačević postavio je pitanja u svezi nekoliko proračunskih stavki
koje su mu nejasne a odnose se na :
- Premije osiguranja zaposlenika – da li je to dopunsko zdravstveno osiguranje,
- Naknada za korištenje cestovnog zemljišta – na što se to konkretno odnosi
- Spomenik hrvatskim braniteljima je li plaćen ili ne?
- Naknade općinskom Vijeću – dosta je visok iznos, da li je moguće da na tih 200,00
kn državi ide skoro 100% gore davanja?
Općinski načelnik odgovara da se premije osiguranja zaposlenika ne odnose na
dopunsko zdravstveno osiguranje, već na osiguranje u slučaju nezgode na radu, kod premija
osiguranja načelnik još iznosi da smo zaboravili još jednu policu a to je u slučaju kada se pas
zgazi na cesti unutar naselja.

Po pitanju naknade za korištenje cestovnog zemljišta načelnik je obrazložio da se
ovdje radi o plaćanju obvezne naknade državi za korištenje cestovnog zemljišta kod
izrade bilo kojeg projekta ili projektne dokumentacije, zakonska obveza nam je plaćati
tu naknadu.
-spomenik nije plaćen izvođaču jer još nije dostavljena okončana situacija ovjerena od
strane nadzornog inženjera, a kad će istu dostaviti to može biti i krajem ove godine, a
može biti i početkom iduće.
-po pitanju iznosa naknada za općinsko Vijeće gospođa Marić odgovorila je da
vijećnici trebaju znati da neto iznos njihove naknade od 200,00 kn u konačnici
rezultira oko 390,00 kn u brutu.
Pitanja više nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih
12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno donijelo
Odluku
O proračunu Općine Jakšić za 2015. i projekcije
za 2016. i 2017. godinu
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2015. godinu:
Predsjednik otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih
12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno donijelo
Odluku
o izvršavanju proračuna Općine Jakšić za 2015.godinu
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jakšić za 2014.godinu:
Predsjednik Vijeća riječ daje Marici Marić koja iznosi da prijedlogom Odluke o
izmjeni proračuna za 2014. godinu – drugi rebalans proračuna, sveukupni prihodi iznose
7.722.140,00 kn uvećani za raspoloživa sredstva iz prethodne godine 90.860,00 kn =
7.813.000,00 kn, a isto toliko iznose i sveukupni rashodi.
Predsjednik se zahvaljuje gospođi Marić, te otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih
12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno, donijelo
Odluku
o izmjeni Odluke o proračunu Općine Jakšić za 2014.godinu
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 5. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Jakšić za 2015. godinu, te izmjene i dopune istog za 2014.:
Predsjednik otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih
12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno donijelo
Program
Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Jakšić za 2015. godinu
i
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
Infrastrukture na području Općine Jakšić za 2014. godinu
(Tekstovi Programa prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio.)

Ad. 6. Prijedlog

Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
čl.22. ZKG za 2015. godinu, te izmjene i dopune istog za 2014.:
Predsjednik otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih
12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno donijelo
Program
održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz čl.22.ZKG za 2015. godinu
i
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. ZKG za 2014. godinu
(Tekstovi Programa prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio.)

Ad. 7.Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti
gospodarenje otpadom na području Požeško – slavonske županije:
Predsjednik riječ daje gospođi Kovačić koja ukratko iznosi da zna kako su svi pročitali
i analizirali predmetno izvješće u kojem je zaista sve obrazloženo i detaljno napisano, ali nije
odviše ukratko proći kroz određene točke nalaza. Gospođa Kovačić iznosi da se oduvijek u
Općini maksimalno trudimo poduzimati sve radnje u vidu kontrole i nadzora nad divljim
odlaganjem otpada, davno smo uveli organizirani odvoz komunalnog otpada, po pitanju
aktivnosti za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila imamo
jedan zeleni otok u naselju Jakšić, a iduće godine planira se dva takva još postaviti na lokaciji
u naselju Rajsavac i Eminovci, na prošloj sjednici upravo smo donijeli zaključak kojim se
odobrava potpisivanje sporazuma za izgradnju reciklažnog dvorišta za gospodarenje
komunalnim otpadom sporazumno s još nekoliko jedinica lokalne samouprave, Plan
gospodarenja otpadom na području naše Općine izrađen je 2007. godine ,u ožujku svake
godine dostavljamo općinskom Vijeću godišnja izvješća o provedbi plana gospodarenja
otpadom za proteklu godinu, te isti nakon toga dostavljamo našoj Županiji. Izvješće
sadržajno u potpunosti sadrži sve potrebne podatke o mjerama sakupljanja otpada, nadzora
nad odlagalištima, aktivnostima na istom, utrošenim sredstvima po aktivnostima i drugo.

Predsjednik se zahvaljuje gospođi Kovačić na izlaganju, te otvara raspravu. Pitanja
nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno
nazočnih 12 vijećnika, sa 11 glasova „ZA“, i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom donijelo
Odluku
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti
gospodarenja otpadom na području
Požeško-slavonske županije – za Općinu Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad.8.Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji
Općine Jakšić za 2013.godinu:
Predsjednik riječ daje gospođi Kovačić koja ukratko iznosi slijedeće:
U svezi izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji za 2013. godinu postupito je po
svim točkama istog, a što je vidljivo i iz današnjeg dnevnog reda ove sjednice, primjerice:
program održavanja komunalne infrastrukture izrađen je u „novom ruhu“ – detaljno sadrži
sve propisane elemente, opsege i količinu pojedinih radova u skladu s odlukom o komunalnim
djelatnostima koju isto tako danas donosimo novu kako bi smo od iduće godine mogli
provesti propisane postupke prikupljanja ponuda za određene komunalne djelatnosti i sklopiti
ugovore na duže vremensko razdoblje od jedne godine ponajviše, zbog održavanja javne
rasvjete i nerazvrstanih cesta.
Ove godine je već, kao što ste vidjeli kod donošenja odluke o povjeravanju
komunalnih poslova, u održavanje nerazvrstanih cesta uključena i zimska služba, po pitanju
smanjenja plaća, općinski načelnik je postupio još u listopadu, u postupku naplate
potraživanja pokrenuti su postupci prisilne naplate, naime upućena su ovršna rješenja, i od
sada pa ubuduće više neće biti nikakvog opominjanja neplatiša, jer se to pokazalo kao dosta
neučinkovito. Iz istog razloga, znači smanjenja ukupnog potraživanja, kao što ste vidjeli,
trebali bi otpisati zastarjela potraživanja, za naloženi prijenos komunalnih vodnih građevina
na javnog isporučitelja vodne usluge, kod nas je to Tekija d.o.o. , dobili ste prijedlog odluke –
današnjeg dnevnog reda, kojom su obuhvaćene sada i ostale izgrađene komunalne vodne
građevine.
Predsjednik se zahvalio gospođi Kovačić na izlaganju, te otvara raspravu. Pitanja nije
bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih
12 vijećnika, sa 11 glasova „ZA“, i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom donijelo
Odluku
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji
Općine Jakšić za 2013.godinu
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad.9.Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti
osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području
Požeško-slavonske županije- Općina Jakšić:
-

Predsjednik riječ daje gospođi Kovačić koja o predmetnom izvješću iznosi:
poznato vam je da ukupna površina naše poduzetničke zone iznosi 16,91 ha od čega
je 14,22 ha dobiveno od Republike Hrvatske, 0,06ha kupljeno je od fizičke osobe

Vinka Estera a 2,63ha se nalazi u privatnom vlasništvu. Komunalna infrastruktura nije
još izgrađena, kao što to stoji i u izvješću. Od osnivanja do kraja 2013. godine u našu
poduzetničku zonu uložili smo ukupno 272.172,00 kn i to u svrhu ostvarivanja
poduzetničkih aktivnosti. Potvrdu glavnog projekta na izgradnju prometne i
komunalne infrastrukture dobili smo u studenom ove godine, a za sredstva za
izgradnju iste kandidirali smo se prema Ministarstvu Gospodarstva. Ovaj projekt
vrijedan je 400.000,00 kn bespovratnih sredstava. Preporuke državnog ureda za
reviziju uvijek su dobrodošle, a jedna od takvih je i ugradnja odredbi u ugovore o
prodaji zemljišta u poduzetničkim zonama s ciljem zaštite javnih interesa odnosno
umjesto prodaje davanje prava građenja u određenom razdoblju .
Ova preporuka se na nas trenutno ne odnosi, ali će nam svakako dobro poslužiti u
skorijoj budućnosti u kojoj se nadamo da ćemo staviti u funkciju našu poduzetničku
zonu.
Predsjednik se zahvaljuje gospođi Kovačić na izlaganju, te otvara raspravu.
Vijećnik Zlatko Kovačević javio se sa pitanjem:
-ako sam dobro pročitao, a pročitao sam detaljno sva izvješća, cijena kupljenog
zemljišta na našoj Općini iznosi 157.250,00kn/ha?
- općinski načelnik odgovorio je da je izračun točan, a rađen je od strane državnog
ureda za reviziju na bazi koliko smo platili (9.435,00kn) onih 0,06ha što smo kupili od
fizičke osobe.
Pitanja više nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko
Vijeće od ukupno nazočnih 12 vijećnika, sa 11 glasova „ZA“, i 1 „SUZDRŽANIM“ glasom
donijelo
Odluku
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja
u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Požeško-slavonske županije
za Općinu Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 10.Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Jakšić:
Predsjednik riječ daje gospođi Kovačić koja iznosi:
-člankom 31.stavkom 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,
propisano je da trideset posto sredstava naknade od legalizacije prihod su jedinice lokalne
samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada, a isti se treba namjenski
koristiti za izradu prostornih planova,te poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih
naselja, a sve to prema programu koji trebate donijeti vi vijećnici, kao predstavničko tijelo
naše Općine. U ovoj godini, do 3. prosinca s ovog naslova ostvaren nam je prihod u iznosu
od 71.697,34kn koji se treba utrošiti namjenski, sukladno predmetnom Programu.
Predsjednik se zahvaljuje gospođi Kovačić na izlaganju, te otvara raspravu.
Pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od
ukupno nazočnih 12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno, donijelo
Program
korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
(Tekst Programa prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 11.Prijedlog Odluke o odobrenju produljenja okvirnog kredita po žiro
računu:
Predsjednik vijeća riječ daje općinskom načelniku koji iznosi:
-ovo produljenje okvirnog kredita po žiro računu potrebno nam je iz razloga što nismo
uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju za izgradnju vrtića, naime od obećanih
1.000.000,00kn sredstava Fonda za regionalni razvoj bilo je smanjeno na 700.000,00
kn da bi na kraju ugovor potpisao na samo 300.000,00kn što je jako malo da bi se
vrtić izgradio. Ovaj iznos dozvoljenog minusa, mi do sada nismo nikada do kraja
koristili.
Predsjednik se zahvaljuje općinskom načelniku na izlaganju, te otvara raspravu.
Pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od
ukupno nazočnih 12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno, donijelo
Odluku
o odobrenju produljenja okvirnog kredita po žiro računu
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 12. Prijedlog Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina
trgovačkom društvu Tekija d.o.o. Požega:
Predsjednik Vijeća riječ daje općinskom načelniku koji iznosi:
-donošenje predložene odluke, kao što je rekla i kolegica Kovačić, naloženo nam je i
od strane državnog ureda za reviziju, a isto je propisano odredbama Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o vodama koji nam nalaže da smo trebali sve
komunalne vodne građevine koje imamo u svom vlasništvu prenijeti na javnog
isporučitelja vodne usluge. Vi trebate kao vijeće donijeti ovakvu odluku, a ja kao
izvršno tijelo istu trebam provesti.
Predsjednik se zahvaljuje općinskom načelniku na izloženom, te otvara raspravu.
Pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od
ukupno nazočnih 12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno, donijelo
Odluku
o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom
društvu Tekija d.o.o. Požega
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 13.Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja:
Predsjednik Vijeća riječ daje gospođi Kovačić koja iznosi:
- Najveći dio ovih zastarjelih potraživanja odnosi se na prihod od komunalne
naknade koja je u naseljima Treštanovci i Cerovac uvedena još 1996. godine. Obveznicima su
upućivane opomene, vršena su utuživanja preko odvjetnika Damjanca, no još uvijek je ostalo
dobar dio nenaplaćenih potraživanja, koja po zakonu zastarijevaju u roku od 3 godine. U
2011. Godini izdano je 89 ovršnih rješenja, po kojima naplata još uvijek stiže u proračun.
Potrebno je naglasiti kako na području cijele Općine imamo problem oko utvrđivanja
vlasništva kuća, naime na području Općine, a to svi vi najbolje znate u svom mjestu iz kojeg
dolazite, ima jako puno objekata – stambenih kuća koje su prazne, vlasnici istih su umrli ili
su kuće napustili. Postoji samo neslužbeno saznanje o istom, nepoznati sljednici nisu izvršili

prijavu promjene obveznika komunalne naknade, a godišnje zaduženje za kuću se mora
izvršiti jer je objekt postojeći.
Ovdje treba još navesti da imamo i veliki broj socijalno ugroženih osoba koje nisu u
mogućnosti izvršiti plaćanje svojih obveza i svakodnevne upite o oslobađanju plaćanja u
kojem slučaju je potrebno sredstva namiriti iz nekog drugog izvora.
Po pitanju ostalih nespomenutih prihoda, odnosno otpisa potraživanja s naslova sufinanciranja
odvodnje otpadnih voda i izgradnje vodovodne mreže, radi se o slijedećem:
Kada je pokrenut postupak izgradnje, naprijed navedenih komunalnih vodnih građevina
2006.,2007.godine , mještani su dobrovoljno potpisivali ugovore o sufinanciranju izgradnje.
Išli su od kuće do kuće i potpisivali ugovore da žele sudjelovati u sufinanciranju izgradnje
određene komunalne infrastrukture . Potpisom ugovora stvorena je i ugovorna obveza te je
izvršeno knjigovodstveno zaduživanje istih. Neki nisu se ni do danas priključili na
komunalnu infrastrukturu. Ugovorne obveze su zastarjele i stoga proizlazi da se iste trebaju
otpisati.
Predsjednik se zahvalio gospođi Kovačić na izlaganju, te otvara raspravu. Pitanja nije
bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih
12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno donijelo
Odluku
o otpisu potraživanja
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 14. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Jakšić:
Predsjednik Vijeća riječ daje gospođi Kovačić koja iznosi:
Na temelju Zakona o savjetima mladih iz 2007godine, Općinsko vijeće je na sjednici
dana 9. listopada 2008. godine donijelo Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Jakšić, a
ista je objavljena u "Službenom glasniku Općine Jakšić “, br. 49/08.
Tijekom šestogodišnjeg razdoblja primjene Zakona o savjetima mladih, uočene su
mnoge manjkavosti u njegovoj provedbi, te je Hrvatski sabor na sjednici 21. ožujka 2014.
godine, donio novi Zakon o savjetima mladih koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj
41/14, a stupio je na snagu 29. ožujka 2014. godine.
Zakonom se uređuje osnivanje savjeta mladih u jedinicama lokalne i područne
regionalne) samouprave, njihov djelokrug, postupak izbora članova i zamjenika članova
savjeta mladih te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih.
Svrha osnivanja savjeta mladih je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju
javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te
informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Pod mladima se, u smislu Zakona razumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem
na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, koji u trenutku
podnošenja kandidatura za članstvo u savjetima mladih imaju od navršenih 15 do navršenih
30 godina života.
Predsjednik se zahvalio gospođi Kovačić na izlaganju, te otvara raspravu.
Vijećnik Zlatko Kovačević iznosi da mu je drago što se osniva jedan ovakav savjet
mladih, te da se nada kako će isti po zakonu biti uistinu savjet mladih, a ne politička
organizacija. Pitanja više nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je
Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih 12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno
donijelo

Odluku
o osnivanju Savjeta mladih Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad.15.Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Jakšić:
Predsjednik Vijeća riječ daje općinskom načelniku koji iznosi slijedeće:
-ovom novom odlukom utvrdili smo komunalne djelatnosti koje su od značaja za našu
Općinu. Kao što vidite iz prijedloga, istom smo obuhvatili i poslove deratizacije, čišćenja
divljih deponija i dr. a što prethodnom nismo imali, te je stoga ukazana potreba donošenja ove
nove odluke.
Predsjednik se zahvaljuje općinskom načelniku na izloženom, te otvara raspravu.
Pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od
ukupno nazočnih 12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno, donijelo
Odluku
o komunalnim djelatnostima
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 16.Razmatranje i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Jakšić u 2015. Godini:
Predsjednik Vijeća riječ daje Dinku Gurdon, koji iznosi slijedeće:
-Zakonom su utvrđena prava i obveze Općinskog vijeća i općinskog načelnika u
području zaštite i spašavanja. Mi imamo formiran stožer zaštite i spašavanja, timove civilne
zaštite, a koje su aktivnosti vezane uz CZ utvrđene su materijalima koje ste dobili. Uglavnom
se radi o ažuriranju i donošenju glavnih dokumenata zaštite i spašavanja, opremanja i
popunjavanja postrojbi Civilne zaštite. Zakon je propisao da moramo osigurati sredstva za rad
DVD-a, Vatrogasne postrojbe PSŽ, Vatrogasne zajednice kao i udruge građana od značaja za
zaštitu i spašavanja (Crveni križ, i HGSS). Iz izvoda proračuna o visini osiguranih sredstava
možete vidjeti koliko se realiziralo u 2014.
Predsjednik se zahvaljuje Dinku Gurdon na izloženom, te otvara raspravu. Pitanja
nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno
nazočnih 12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno, donijelo
Smjernice
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Jakšić u 2015. godini
(Tekst Smjernica prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 17.Analiza sustava zaštite i spašavanja u 2014. Godini:
Predsjednik Vijeća riječ daje Dinku Gurdon koji iznosi slijedeće:
- u ovoj godini ažuriran je Plan zaštite i spašavanja, ali još uvijek sve organizacije i
pravne osobe nisu dostavili svoje podatke, a i česte su promjene ljudi u timovima CZ
tako da je ažuriranje istih podataka stalno potrebno. Tijekom godine imali smo i dvije
elementarne nepogode gdje smo aktivirali sve snage bitne za zaštitu i spašavanje.
Posebno pohvaljujem DVD Jakšić, oni su nam i bazična organizacija u ovom sustavu,
najbolje su opremljeni, tijekom godine imaju puno intervencija, a sredstva koja se
izdvajaju za njihovo opremanje i aktivnosti u ovim situacijama u potpunosti su
opravdali. Još treba istaknuti i udruge od značaja za zaštitu i spašavanje, koje su

također dali svoj doprinos u akcijama spašavanja ljudi i materijalnih dobara u
nepogodama koje su nas zadesile,kao npr. sportska društva, lovačko društvo i druge. I
ovdje možete u izvodu iz proračuna vidjeti koliko je sredstava izdvojeno u 2014.
godini, a koliko planiramo za 2015. godinu. Postotak izdvajanja sredstva propisao je
zakon, a mi možemo raspravljati samo o visini iznad toga iznosa.
Predsjednik se zahvaljuje Dinku Gurdon na izloženom, te otvara raspravu.
Vijećnik Zlatko Kovačević, obratio se pitanjem općinskom načelniku u svezi
spomenutog lovačkog društva, svima su isplaćene neke donacije a jedino kod njih je nula?
- Općinski načelnik odgovorio je da lovačko društvo nije dostavilo plan i program rada
za sebe već drugu godinu za redom. Onaj tko ne dostavi plan i program rada, te
izvješće o izvršenju programa i utrošku proračunskih sredstava, taj ne može niti
primati nikakve dotacije – odgovori oje općinski načelnik.
Pitanja više nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko
Vijeće od ukupno nazočnih 12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno,
donijelo
Analizu
sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Jakšić u 2014. godini
(Tekst Analize prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 18. Izvješće o grobnim mjestima na grobljima Općine Jakšić:
Predsjednik otvara raspravu. Pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te
utvrđuje da je Općinsko Vijeće od ukupno nazočnih 12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“,
odnosno jednoglasno donijelo
Financijsko izvješće o
o grobnim mjestima na grobljima Općine Jakšić
(Tekst Izvješća prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad.19. Prijedlog Odluke o organiziranju male škole za područje Općine
Jakšić pri O.Š.“Mladost“ Jakšić do početka rada dječjeg vrtića:
-

-

Predsjednik Vijeća iznosi:
Zakon je rekao da su jedinice lokalne samouprave dužne osigurati predškolski dok se
ne izgradi vrtić za one učenike koji polaze u prvi razred, a općina je dužna financirati
djelatnika koji će to raditi. To bi negdje bilo oko 5.000,00 kn mjesečno, a kao što je to
Općina i predvidjela u proračunu. Prvi korak je donošenje Odluke ovog našeg vijeća
da će Općina financirati odgajatelja.
Predsjednik otvara raspravu.
Vijećnik Zlatko Kovačević javio se pitanjem – zašto ovo nismo i prije uveli, na što je
predsjednik Vijeća odgovorio da nismo imali suglasnost za predškolski a sada smo ju
dobili.
Pitanja više nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko
Vijeće od ukupno nazočnih 12 vijećnika, sa 12 glasova „ZA“, odnosno jednoglasno
donijelo

Odluku
O organiziranju male škole za područje Općine Jakšić
Pri O.Š. „Mladost“ Jakšić do početka rad dječjeg vrtića
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ovim je dnevni red današnje sjednice odrađen.
Predsjednik Vijeća zahvalio se svima na radu i sudjelovanju, svima je zaželio sretne
nadolazeće blagdane, sretan Božić i Novu godinu, te zaključuje sjednicu.
Općinski načelnik pridružio se čestitkama predsjednika Vijeća svim vijećnicima
zaželio je sretne blagdane u svoje ime i u ime svoga zamjenika.
Dovršeno u 20,00 sati.

ZAPISNIK VODILA:

PREDSJEDNIK:

Jagoda Kovačić, struč.spec.oec.

Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 14. st. 1. Zakona o proračunu (NN, broj 87/08 i 136/12) i članka 35. Statuta

Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13 i 83/14), Općinsko vijeće
Općine Jakšić na 9. sjednici održanoj 17. prosinca 2014.godine,donosi
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Jakšić za 2015. godinu
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje izvršavanje Proračuna Općine Jakšić za 2015.godinu (u
daljnjem tekstu: Proračun) upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i
obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju
Proračuna te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.
II.

SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i
rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika
iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz
provođenje investicija za razdoblje 2015. do 2017. godine, koji su razrađeni po pojedinim
programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina
i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.
Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema proračunskim
klasifikacijama (organizacijska, ekonomska, funkcijska, programska klasifikacija i izvorima
financiranja).

III.

IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.
Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.
Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je općinski načelnik.
Naredbodavac za izvršenje Proračuna u cjelini je općinski načelnik.
Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim
propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu.
Članak 4.
Namjenski prihodi i primici proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne
namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine, naknade s naslova
osiguranja i namjenski primici od zaduživanja.
Prihodi i primici iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u Proračun.
Članak 5.
Namjenski prihodi iz članka 4. ove Odluke koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini
prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u
Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno
raspoloživih sredstava.
Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene i
namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima
i/ili projektima.
Prihodi kojima je posebnim zakonskim odredbama utvrđena namjena mogu se, u
slučaju nedostatka drugih prihoda Proračuna, pozajmiti za druge namjene pod uvjetom da se
vodi knjigovodstvena evidencija o visini pozajmice i izvršenim povratima.
Članak 6.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih
prihoda.
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se
uplatiteljima na teret rashoda Proračuna tekuće godine.
Odluku o povratu donosi Općinski načelnik na temelju dokumentiranog zahtjeva.
Članak 7.
Sredstva za materijalna prava uposlenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Jakšić, koja su planirana Proračunom, isplaćuju se u visini neoporezivih iznosa propisanih
Pravilnikom o porezu na dohodak.
Isplatu materijalnih prava iznad iznosa propisanih Pravilnikom o porezu na dohodak
može odobriti Općinski načelnik.
Masu sredstava za dodatke za uspješnost na radu u Jedinstvenom upravno odjelu
utvrđuje odlukom općinski načelnik, sukladno osiguranim proračunskim sredstvima koja su
Odlukom o proračunu planirana u masi sredstava za isplatu plaća.
Članak 8.
Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.
Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom i to
do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna. Korištenje proračunskih sredstava posebnog
dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.
U slučaju neravnomjerne dinamike priljeva sredstava Općinski načelnik može
samostalno utvrđivati prioritete izmirenja proračunskih izdataka, a prioritet će imati otplate
glavnice i kamata prema poslovnoj banci.
Članak 9.
Za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva , ili za namjene
za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva koristit će se
sredstva izdvojena za proračunsku zalihu.
U skladu sa Zakona o proračunu, iznos sredstava za nepredviđene rashode u visini
proračunske zalihe planiran je korištenjem brojčane oznake 385 i naziva Proračunska zaliha u
visini 5.000,00kn. Tijekom godine ti rashodi će se evidentirati na teret računa stvarnih
rashoda kojima prema vrsti pripadaju. Odstupanja izvršenja od plana na tim računima
obrazlažu se financiranjem sredstvima planiranim pod stavkom Proračunska zaliha te zbroj
odstupanja mora odgovarati iznosu potrošenom na Proračunskoj zalihi.
O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.
O korištenju proračunske zalihe iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik je obvezan
izvijestiti Općinsko vijeće te uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

IV.

ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 10.
Odluku o zaduživanju Općine i davanju jamstva donosi Općinsko vijeće sukladno
Zakonu.
U 2015. godini Općina se može zadužiti za provođenje IPARD programa Mjera 301.
Glavnica zaduženja bit će vraćena poslovnoj banci do konca 2015.godine, a u skladu s
Ugovorima o dodjeli sredstava iz IPARD programa za mjeru 301.
Općina se može kratkoročno zaduživati u skladu s Zakonom o proračunu.
V.
UPRAVLJANJE IMOVINOM
Članak 11.
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.
Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući
načela sigurnosti i likvidnosti. Ugovor o oročavanju sklapa Općinski načelnik. Prihodi od
upravljanja slobodnim novčanim sredstvima prihod su Proračuna. Novčana sredstva iz stavka
1. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31.prosinca 2015. godine.
Članak 12.
Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, a u skladu s propisima i uz primjereno
osiguranje duga te s pripadajućom kamatom i troškovima postupka, odgoditi plaćanje ili
odobriti obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti
podmirenja duga.
Općinski načelnik može, u skladu s propisima, otpisati ili djelomično otpisati
potraživanje.
VI.

ODGOVORNOST I OBVEZE U IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

Članak 13.
Općinski načelnik odgovoran je u cjelini za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje
Proračuna.
Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u
sljedećim godinama odobrava Općinski načelnik.
Kontrola postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, praćenje primjene
proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja obavljaju se u
Jedinstvenom upravnom odjelu.
Članak 14.
Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su dati sve potrebne podatke, isprave i
izvješća koja se od njih zatraže. Ako se prilikom obavljanja kontrole utvrdi da su sredstva bila
nenamjenski korištena korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja
sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila
nenamjenski utrošena. Odluku o umanjenju i obustavi doznake sredstava donijet će Općinski
načelnik.
VII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA
PRORAČUNA
Članak 15.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda / primitaka i
rashoda / izdataka Proračun se mora uravnotežiti izmjenama i dopunama Proračuna prema
postupku za donošenje proračuna.
Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava u skladu s Zakonom o
Proračunu.
Općinski načelnik o odobrenoj preraspodjeli sredstava polugodišnje izvješćuje
Općinsko vijeće.
Članak 16.
Proračun se izvršava od 1.siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Samo naplaćeni
prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi proračuna za 2015. godinu.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Ova Odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“, a stupa na snagu
01.siječnja 2015. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA: 021-05/14-01/29
URBROJ: 2177/04-01/14-1
Jakšić, 17. prosinca 2014.godine.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Temeljem članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanja (Narodne novine 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) i članka 35. Statuta općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj
77/13 i 83/14), općinsko Vijeće Općine Jakšić na 9. sjednici održanoj dana 17. prosinca
2014., donosi
ZAKLJUČAK
1. Općinsko vijeće Općine Jakšić je razmotrilo i prihvaća:
a) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Jakšić u 2015. godini.
b) Analizu sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini, koji su sastavni dio ovog
Zaključka.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:810-01/14-01/09
Predsjednik općinskog Vijeća:
URBROJ:2177/04-01/14-3
Jakšić, 17. prosinca 2014. g.

Boško Obradović, prof.

Temeljem članka 28. Stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanja (Narodne novine 174/04, 79/07,
38/09 i 127/10) i članka 35. Statuta općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić 77/13,
83/14), a na prijedlog općinskog načelnika Općine Jakšić, općinsko vijeće na 9. sjednici
općinskog Vijeća održanoj dana 17.prosinca 2014., donosi

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za općinu
Jakšić u 2015. g.
UVOD
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje.
U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave:
 najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, u cjelini razmatraju stanje
sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja, te
donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom
području,
 u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i
spašavanja u narednoj godini,
 donose procjenu ugroženosti i plan zaštite i spašavanja,

 donose opće akte kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i
spašavanja,
 obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.
U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, općinski načelnik jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave za svoje područje:
 izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima nacrte procjene ugroženosti, uz prethodno
pribavljenu suglasnost Uprave,
 izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima nacrte planova zaštite i spašavanja,
 predlaže financiranje sustava zaštite i spašavanja na svom području,
 priprema prijedloge općih akata kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u
provođenju zaštite i spašavanja,
 određuje operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i
spašavanje, sukladno procjeni ugroženosti,
 osigurava uvjete za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u
zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i okoliša, sukladno planovima zaštite i spašavanja,
 osigurava uvjete za poduzimanje i drugih mjera važnih za otklanjanje posljedica
katastrofa i velikih nesreća te obavlja i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene
zakonom.

ZAKONSKE ODREDBE
 Zakon o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 174/04)

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine
79/07)
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine
38/09)
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine
127/10)
 Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(Narodne novine 30/14)
 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja(Narodne novine 67/14)
 Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne
novine 40/08)
 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite
i spašavanja (Narodne novine 44/08)
 Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanje (Narodne novine 111/07)

1. CIVILNA ZAŠTITA (stožer zaštite i spašavanja, timovi CZ)
Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za općinu
Jakšić, srednjoročnom planu razvoja, osobnoj i materijalnoj formaciji, te usklađeno s
osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti
djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara
redovita djelatnost, u 2015. g. izvršiti:

 Temeljem odredbi čl. 28. do 29.b. Zakona o zaštiti i spašavanju (u daljnjem tekstu:
Zakon, NN br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), propisuje se obveza izrade i donošenja
planskih dokumenata zaštite i spašavanja (procjena ugroženosti od katastrofa i velikih
nesreća i planova zaštite i spašavanja). Navedeni planski dokumenti redovito se
ažuriraju i dorađuju.
 Temeljem odredbi Zakona, Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja (NN br. 40/08. i 44/08.), te Pravilnika o ustrojstvu, popuni i
opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (NN br. 111/07),
potrebno je provesti popunu postrojbi civilne zaštite, njihovo opremanje,
osposobljavanje, a prema potrebi i aktiviranje,
 Temeljem Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite
i spašavanja (Narodne novine 30/14) i Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja(Narodne novine 67/14) uskladiti Procjenu ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara, te Planova zaštite i spašavanja i Plana civilne
zaštite sa odredbama navedenog pravilnika
 Izvršiti smotriranje Tima civilne zaštite opće namjene,
 Izvršiti smotriranje povjerenika civilne zaštite,
 Izvršiti smotriranje teklića,
 Vršiti redovito ažuriranje planskih, operativnih dokumenata,
 najmanje jednom godišnje izvršiti usklađenje Planova zaštite od požara s
novonastalim uvjetima,
 Održati jednu vježbu stožera zaštite i spašavanja, povjerenika civilne zaštite i tima CZ,
 Najmanje dva puta godišnje održati sjednicu stožera zaštite i spašavanja

2. VATROGASTVO
Nastaviti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od
požara.
Proračunom osigurati sredstva za rad DVD-a i Vatrogasne postrojbe PSŽ.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
Crveni križ i HGSS.
Za navedene udruge, sukladno njihovim razvojnim projektima i programima od značaja
za zaštitu i spašavanje, utvrditi aktivnosti koje će se financirati iz proračuna jedinice lokalne
samouprave. Cilj je kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje udruge u jedinstvenom sustavu
zaštite i spašavanja.
4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni
križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje
komunalne infrastrukture – vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja, te pravne osobe
koje se bave građevinski, prijevozničkim, turističkim i drugim djelatnostima o interesa
za zaštitu i spašavanje)

Većina službi koje se zaštitom i spašavanjem bave u redovnoj djelatnosti, sve one su
ustrojene i djeluju na višim razinama, tako da zbog potrebe praćenja stanja na ovom
području treba ubuduće redovito tražiti analize stanja bitnih za sustav zaštite i spašavanja
ovih službi.
Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, imaju obvezu
uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima
angažiranja prema Planu djelovanja zaštite.
Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koje se zaštitom i spašavanjem bave u
svojoj redovnoj djelatnosti uključene su u zaštitu i spašavanje na području Općine kroz
svoje sudjelovanje u Stožeru zaštite i spašavanja (djelatnici MUP-a i DUZS i dr.), kao
savjetodavna tijela, ali i kao operativa u provođenju određenih zakonom propisanih radnji
kojima se bave i u svojoj redovnoj djelatnosti (MUP - regulacija prometa, sprečavanje
nereda, državne inspekcijske službe i sl.).

iZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini
Red
broj

1.

REALIZIRANO
PLANIRANO
u 2014. god. (kn)
u 2015. god. (kn)
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I POSTROJBE CZ (opće namjene)
-osiguranje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje, sklanjanje i druge
aktivnosti i mjere u zaštiti i
spašavanju
-Stožer zaštite i spašavanja - odore
-Postrojba CZ opće namjene - odore
-Poslovi zaštite i spašavanja
- vježba
-Smotriranje postrojbe opće namjene
i vježba
- redovno tekuće ažuriranje priloga i
podataka iz sadržaja dokumenata –
12.000,00
16.000,00
Čl. 50. Pravilnika
OPIS POZICIJE

UKUPNO:

12.000,00
16.000,00
VATROGASTVO
-Vatrogasna zajednica
9.000,00
9.000,00
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe120.000,00
110.000,00
DVD
2.
-Vatrogasna zapovjedništva Općine
-Procjena ugroženosti i Plan zaštite
38.000,00
50.000,00
od požara – JVP POŽEŠTINE
UKUPNO:
167.000,00
169.000,00
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
3. -Tekuće održavanje
UKUPNO:
UDRUGE GRAĐANA
4. HGSS I CRVENI KRIŽ
24.000,00
20.000,00
UKUPNO:
24.000,00
20.000,00
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna
djelatnost)
5.
NAVESTI KOJE
UKUPNO:
SVEUKUPNO
203.000,00
205.000,00
ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:

810-01/14-01/10

URBROJ: 2177/04-01/14-1
Jakšić, 17. prosinca 2014. g.
prof.

Predsjednik
Boško

Vijeća:

Obradović,

Temeljem članka 28. Stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanja (Narodne novine 174/04,
79/07, 38/09 i 127/10) i članka 35. Statuta općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić,
broj 77/13 i 83/14), a na prijedlog općinskog načelnika, općinsko vijeće na 9. sjednici
općinskog vijeća održanoj dana 17. prosinca 2014. donijelo je:

Analizu sustava zaštite i spašavanja za općinu Jakšić u 2014. g.
UVOD
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza
utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i
spašavanje.
Temeljne zadaće sustava zaštite i spašavanja su prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica,
planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i
većih nesreća te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi žurne

normalizacije života na području na kojem je događaj nastao, a ostvaruju se:
 identifikacijom opasnosti, procjenom učinaka, ocjenjivanjem stanja operativnih
snaga zaštite i spašavanja te izradom procjene ugroženosti i planova
djelovanja, mjera i postupaka,
 vođenjem evidencije svih izvora rizika i opasnosti,
 trajnim organiziranjem, pripremanjem, osposobljavanjem, uvježbavanjem i
usavršavanjem sudionika zaštite i spašavanja,
 uzbunjivanjem građana i priopćavanjem uputa o ponašanju glede moguće
„opasnost“,
 obavješćivanjem sudionika zaštite i spašavanja o prijetnjama te mogućnostima,
načinima, mjerama i aktivnostima zaštite i spašavanja,
 aktiviranjem i djelovanjem operativnih snaga, ostvarivanjem zadaća zaštite i
spašavanja u suradnji s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih
organizacija, na temelju sklopljenih međunarodnih ugovora,
 organiziranjem djelotvornog praćenja aktivnosti opasnih izvora i potencijalno
opasnih situacija,
 informiranjem javnosti.
Operativne snage sastoje se od:
 stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini,
 službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave
u svojoj redovitoj djelatnosti,
 zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,
 zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite,
 službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti.
Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne)
samouprave rukovodi i koordinira općinski načelnik, uz stručnu potporu stožera zaštite i
spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik, izravno zapovijeda operativnim
snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Operativne snage na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave djeluju na
temelju odluke općinskog načelnika,
Dijelovi sustava zaštite i spašavanja, u slučajevima neposredne prijetnje od nastanka
katastrofe ili velike nesreće, aktiviraju se po nalogu općinskog načelnika, a u slučaju
izostanka njihovog naloga na temelju odluke ravnatelja Uprave.
U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave:
 najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, u cjelini razmatraju stanje
sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja, te
donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom
području,
 u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i
spašavanja u narednoj godini,
 donose procjenu ugroženosti i plan zaštite i spašavanja,

 donose opće akte kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u provođenju zaštite i
spašavanja,
 obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.
U ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, općinski načelnik jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave za svoje područje:
 izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima nacrte procjene ugroženosti, uz prethodno
pribavljenu suglasnost Uprave,
 izrađuje i predlaže predstavničkim tijelima nacrte planova zaštite i spašavanja,
 predlaže financiranje sustava zaštite i spašavanja na svom području,
 priprema prijedloge općih akata kojima propisuju mjere, aktivnosti i poslove u
provođenju zaštite i spašavanja,
 određuje operativne snage zaštite i spašavanja i pravne osobe od interesa za zaštitu i
spašavanje, sukladno procjeni ugroženosti,
 osigurava uvjete za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u
zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i okoliša, sukladno planovima zaštite i spašavanja,
 osigurava uvjete za poduzimanje i drugih mjera važnih za otklanjanje posljedica
katastrofa i velikih nesreća te obavlja i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene
zakonom.
U slučaju neposredne prijetnje od nastanka katastrofe ili velike nesreće općinski načelnik,
ima pravo i obvezu mobilizirati sveukupne ljudske i materijalno-tehničke potencijale s područja te jedinice lokalne samouprave, sukladno planu zaštite i spašavanja.
Kada je općinski načelnik, uposlio sve kapacitete i mogućnosti s područja jedinice lokalne
samouprave, upućuje županu zahtjev za dopunsku pomoć s područja županije.
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu
pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik.
Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne)
samouprave i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne
prijetnje, katastrofe i velike nesreće.
Pozivanje i aktiviranje stožera nalaže općinski načelnik.
Članovi stožera pozivaju se, u pravilu, putem nadležnih županijskih centara 112 ili na način
utvrđen planom zaštite i spašavanja određene razine.
Plan pozivanja stožera donosi općinski načelnik i dio je plana zaštite i spašavanja grada.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe stožera zaštite i spašavanja obavljaju jedinstveni
upravni odjeli jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

ZAKONSKE ODREDBE
 Zakon o zaštiti i spašavanju (Narodne novine 174/04)

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine
79/07)
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine
38/09)
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine
127/10)
 Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
(Narodne novine 30/14)

 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena
ugroženosti i planova zaštite i spašavanja(Narodne novine 67/14)
 Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (Narodne
novine 40/08)
 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite
i spašavanja (Narodne novine 44/08)
 Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanje (Narodne novine 111/07)

5. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U 2014. g. poduzeto je slijedeće:
 Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja,
 Donesene su Smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2015. g.
 Donesene su mjere zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju i
 Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara u 2014. g.

6. CIVILNA ZAŠTITA (stožer zaštite i spašavanja)
U stožer zaštite i spašavanja imenovani su:
FUNKCIJA

IME I PREZIME

ADRESA

TELEFON
24 SATA
098760684
0992143323

Načelnik Stožera
Zamjenik načelnika

Slavko Jaroš
Dinko Gurdon

Član Stožera za
protupožarnu
zaštitu

Vili Kir

Predstavnik
Policijske uprave
Predstavnik
Područnog ureda za
zaštitu i spašavanje
Član Stožera za
medicinsko
zbrinjavanje
Član Stožera za
veterinarsko
zbrinjavanje i
asanaciju
Član Stožera za
zbrinjavanje
stanovništva i

Matijević
Goran
Damir
Samardžija

Vidovci,
Orljavska 2c
K. Trpimira
19, Požega

Vesna
Dujmović

I.B.
Mažuranić 5
Požega
Hrv.
branitelja
131, Požega

257 195

211 612

271 015

099 22 11 605

K. Tomislava
28, Jakšić

257 195

257 299

098 930 9657

Zoran Rajšić

Marina Mihalj

Radnovac 2
P. Radića
3a,Jakšić
K. Zvonimira
8, Jakšić

TELEFON
STAN
257 472
315 514
0989869972
POSAO

257 090

0972570101

454 539

248-146

098362691

290 603

281 005

095 826 4081

098 828 824

evakuaciju

- Održana je 1. sjednica stožera zaštite i spašavanja dana 20. Ožujka 2014., na kojima se
raspravljalo o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine.

6.1.

Tim civilne zaštite opće namjene

Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavana i Planu civilne zaštite ustrojen je tim
civilne zaštite opće namjene koji broji 25 (dvadeset pet) obveznika.
U sastavu tima određeno je 3 (tri) teklića kao pričuva tima opće namjene.
6.2.Povjerenici civilne zaštite
Za 10 (deset) mjesnih odbora određeni su povjerenici civilne zaštite sukladno planu
civilne zaštite, te je izvršena njihova edukacija.

7. PREVENTIVA
Donesene su izmjene Plana zaštite i spašavanja.

7.1.

Plan zaštite i spašavanja

Planovi općine sastoje se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa
zadaćama svakog nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje
operativnih snaga u aktivnostima zaštite i spašavanja na određenom području.
Planovi se donose poradi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava
zaštite i spašavanja, preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i
potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, te provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja
posljedica katastrofa i velikih nesreća.
Planovi se sastoje od:
1. Upozoravanja,
2. Pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i narastanja operativnih snaga,
3. Mjera zaštite i spašavanja.
Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju za svaki događaj iz Procjene koji
može izazvati katastrofu i veliku nesreću te za opasnosti i prijetnje:
- poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana,
- potres,
- opasnosti od prirodnih uzroka,
- tehničko-tehnološke izazvane nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim
objektima u gospodarstvu i u prometu,
- nuklearne i radiološke nesreće,

-

epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija.

7.2.

Plan civilne zaštite

Plan CZ je dio Plana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se sastoji od
ustroja civilne zaštite, popune obveznicima i materijalno – tehničkim sredstvima i
mobilizacije, a sadrži i sljedeće mjere civilne zaštite:
a) Mjera sklanjanja,
b) Mjera evakuacije,
c) Mjera zbrinjavanja

8. VATROGASTVO
Vatrogasna postrojba DVD-a Jakšić utvrđuje se planom kao postrojba s područjem
odgovornosti za cijelu općinu Jakšić, odnosno središnja postrojba, kojoj pripadaju osim
mjesta Jakšić i naselja : Bertelovci, Cerovac, Eminovci, Granje, Rajsavac, Svetinja, Tekić,
Treštanovci i Radnovac.
S obzirom na opremljenost i broj vatrogasaca na području Općine, a vezano i za broj požara u
posljednjih 10 godina, planom utvrđena vatrogasna postrojba je vatrogasna postrojba DVD-a
Jakšić koja broji 20 operativnih dobrovoljnih vatrogasca i 1 profesionalnog vatrogasca
Požeške javne vatrogasne postrojbe kojoj je Općina Jakšić jedan od suosnivača.
Za DVD, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u Proračunu
u 2014.g. osigurana su sredstva za rad DVD-a i Vatrogasne postrojbe PSŽ.

9. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANAJNJE
Pregled podrumskih prostorija koje se mogu koristiti za sklanjanje
Naselje

Jakšić

Vlasnik

ADRESA

NIKICA KREŠIĆ

Stjepana Radića 62, JAKŠIĆ

DANIJEL OBST

Kolodvorska 105, JAKŠIĆ

KARLO KOVAČEVIĆ

Hrvatskih branitelja 4, JAKŠIĆ

ZVONKO ESTER

Stjepana Radića 39, JAKŠIĆ

JOZO DODIG

Stjepana Radića 40, JAKŠIĆ

OŠ „MLADOST „ JAKŠIĆ,

PODRUČNA ŠKOLA RAJSAVAC

BRANKICA LUKIĆ

Rajsavac 48

ANTUN KELAM

Treštanovci 2e

Rajsavac

Treštanovci

Cerovac

KREŠIMIR PAIĆ

Cerovac 1

Eminovci

MILAN HEIN

Vukovarska 117, EMINOVCI

10. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal općine. Članove udruga je potrebno
uključiti u one segmente sustava zaštite i spašavanja obzirom na područje rada za koje su
osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova,
u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustva u organizaciji i dr.
1. Lovačko društvo „Seljak“, Osječka 1c, Jakšić
2. Športsko ribolovno društvo „Slavonac“, Bertelovci 2c , Jakšić
3. Športsko ribolovno društvo „Zelena Laguna“, Rajsavac
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7. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PRAVNE
OSOBE OD INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE NA
PODRUČJU OPĆINE
7.1. Operativne snage zaštite i spašavanja
1. Stožer zaštite i spašavanja Općine Jakšić
2. Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Jakšić
3. Ambulanta opće medicine Jakšić
4. Ljekarna Pablo, Rijeka, Osječka 27A, Jakšić
5. DVD Jakšić, Kolodvorska 7
7.2. Pravne osobe i obrti sa snagama i kapacitetima od značaja za zaštitu i spašavanje na
području Općine

1. Komunalno poduzeće Tekija, Vodovodna 1, Požega
2. Cvječarnica Mimoza, Osječka 17, Jakšić
3. APP d.d. Požega,
4. Veterinarska stanica Požega, E. Podubskog 4, Požega
5. Osnovna škola „Mladost“, Kolodvorska 2, Jakšić
6. PŠ Cerovac, Cerovac bb
7. PŠ Rajsavac, Rajsavac bb
8. PŠ Tekić, Tekić bb
9. PŠ Trapari, Trapari bb
10. PŠ Treštanovci, Treštanovci bb
11. Braco d.o.o. Osječka 104A, Jakšić
12. Poljoprivredno gospodarstvo „Prskavac“, Treštanovci 16
13. Poljoprivredno gospodarstvo Hajzler, Osječka 5, Jakšić
14. Poljoprivredni obrt „Dario“, Cerovac 6B

15. Mlin Cerovac, Cerovac 7
16. Mlinarska radnja „Mlin Jakšić“, Osječka 6, Jakšić
17. Hladnjače Obst, Osječka 69, Jakšić
18. Obrt „Seničar“, Jelačićeva 46, Eminovci
19. Završni radovi „Finiš“, Cerovac 47
20. Automehaničarska radnja „Željko Banaj“, Osječka 73, Jakšić
21. „ELEKTRO-MONT“, Stjepana Radića 40, Jakšić
22. Strojobravarska radionica, Radnovac 21, Jakšić

ZAKLJUČAK
Temeljem analize sustava zaštite i spašavanja može se zaključiti da je stanje sustava zaštite i
spašavanja zadovoljavajuće.
Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava zaštite i spašavanja, nositelji
zadaća i aktivnosti po mjerama zaštite i spašavanja upoznati su sa planskim dokumentima, a
stožer zaštite i spašavanja aktivno je uključen u provođenje mjera zaštite i spašavanja.
U narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti na edukaciji i uvježbavanju snaga
zaštite i spašavanja kroz provođenje vježbi i edukacija, te kroz proračun osigurati dostatna
financijska sredstva za realizaciju navedenih zadaća.

IZVOD IZ PRORAČUNA
o visini osiguranih sredstava
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini
Red
REALIZIRANO
PLANIRANO
OPIS POZICIJE
broj
u 2014. god. (kn)
u 2015. god. (kn)
STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I POSTROJBE CZ (opće namjene)
-osiguranje uvjeta za evakuaciju,
zbrinjavanje, sklanjanje i druge
aktivnosti i mjere u zaštiti i
spašavanju
-Stožer zaštite i spašavanja - odore
-Postrojba CZ opće namjene - odore
1.
-Poslovi zaštite i spašavanja
- vježba
-Smotriranje postrojbe opće namjene
i vježba
- redovno tekuće ažuriranje priloga i
podataka iz sadržaja dokumenata –
12.000,00
16.000,00
Čl. 50. Pravilnika

UKUPNO:

12.000,00
16.000,00
VATROGASTVO
-Vatrogasna zajednica
9.000,00
9.000,00
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe120.000,00
110.000,00
DVD
2.
-Vatrogasna zapovjedništva Općine
-Procjena ugroženosti i Plan zaštite
38.000,00
50.000,00
od požara – JVP POŽEŠTINE
UKUPNO:
167.000,00
169.000,00
SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
3. -Tekuće održavanje
UKUPNO:
UDRUGE GRAĐANA
4. HGSS I CRVENI KRIŽ
24.000,00
20.000,00
UKUPNO:
24.000,00
20.000,00
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna
djelatnost)
5.
NAVESTI KOJE
UKUPNO:
SVEUKUPNO
203.000,00
205.000,00
ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:810-01/14-01/09
Predsjednik općinskog Vijeća:
URBROJ:2177/04-01/14-1
Jakšić, 17. prosinca 2014. g.

Boško Obradović, prof.

Na temelju odredbe članka 3. Stavka 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09,

153/09, 49/11,84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), odredbi članka 202. stavka 2. Zakona o
vodama (NN, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/04), odredbi članka 107. stavka 1.
Zakona o cestama (NN,b roj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 35. Statuta
Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“ broj 77/13 i 83/14), Općinsko vijeće Općine
Jakšić na 9. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2014.godine, donosi
ODLUKU
komunalnim djelatnostima
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, utvrđuju
se komunalne djelatnosti koje su od značaja za Općinu Jakšić i način obavljanja tih
djelatnosti.
Ovom odlukom, sukladno odredbama Zakona o vodama, utvrđuju se djelatnosti javne
odvodnje i javne vodoopskrbe koje su od značaja za Općinu Jakšić i način obavljanja tih
djelatnosti.
II.

KOMUNALNE DJELATNOSTI
Članak 2.
Na području Općine Jakšić obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:
1. prijevoz putnika u javnom prometu,
2. održavanje čistoće,
3. odlaganje komunalnog otpada,
4. održavanje javnih površina,
5. održavanje nerazvrstanih cesta
6. tržnice na malo,
7. održavanje groblja,
8. obavljanje dimnjačarskih poslova,
9. javna rasvjeta.

Člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je što se podrazumijeva
pod pojmom svake od navedenih komunalnih djelatnosti.
Člankom 107. Zakona o cestama propisano je da se upravljanje, građenje i održavanje
nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti
sukladno propisima kojima uređuje komunalno gospodarstvo.
Osim komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka za područje Općine Jakšić
određuje se i sljedeća komunalna djelatnost od lokalnog značenja:
1. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenja javnih površina.
Pod održavanjem čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenja javnih površina
razumijeva se poslovi provođenja deratizacije i dezinsekcije na svim javnim površinama i
objektima čiji je vlasnik ili korisnika Općina Jakšić i u svim kućanstvima naselja Općine
Jakšić, te čišćenje divljih deponija.

III.

DJELATNOSTI ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I
OPSKRBE PITKOM VODOM

Članak 3.
Osim komunalnih djelatnosti iz članka 2. Ove Odluke, na području Općine Jakšić
obavljaju se i djelatnosti:
1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
2. Javna vodoopskrba - opskrba pitkom vodom
Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda –javna odvodnja je djelatnost skupljanja
otpadnih voda, njihova odvođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnog ili
neizravnog ispuštanja u površinske vode, obrade mulja koji nastaje u procesu njihova
pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje
tim građevinama; javna odvodnja uključuje i odvodnju atmosferskih voda, te crpljenje i
odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama.
Opskrba pitkom vodom – javna vodoopskrba– je djelatnost zahvaćanja podzemnih i
površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihova kondicioniranja te isporuka do
krajnjeg korisnika ili do drugog isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju
putem građevina javne vodoopskrbe te upravljanje tim građevinama.
IV.

NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 4.
Komunalne djelatnosti na području Općine Jakšić obavljaju:
1. Trgovačko društvo Tekija d.o.o. i Komunalac Požega d.o.o.
2. Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji
3. Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.
Članak 5.
Trgovačko društvo Komunalac Požega d.o.o. obavlja slijedeće komunalne djelatnosti:
- odlaganje komunalnog otpada,
- održavanje čistoće.
Komunalac Požega d.o.o. obavlja komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovog Članka
sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, posebnim propisima kojima se regulira
obavljanje pojedine komunalne djelatnosti i odlukama Općinskog vijeća donesenih sukladno
tim propisima.
Članak 6.
Trgovačko društvo Tekija d.o.o., Požega, Vodovodna 1 obavlja slijedeće komunalne
djelatnosti:
- opskrba pitkom vodom,
- odvodnja i pročišćavanja otpadnih voda.
Djelatnosti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - javne odvodnje i opskrbu pitkom
vodom - javne vodoopskrbe obavlja trgovačko društvo Tekija d.o.o., Požega, pod uvjetima i
na način propisan Zakonom o vodama (NN, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14).

V.

OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI NA TEMELJU
UGOVORA O KONCESIJI

Članak 7.
Koncesijom se može steći pravo obavljanja komunalnih djelatnosti te izgradnje i
korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja ovih komunalnih
djelatnosti:
- prijevoz putnika u javnom prometu,
- tržnice na malo,
- prijevoz pokojnika,
- obavljanje dimnjačarskih poslova.
Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje općinski načelnik u „Narodnim
novinama“. Objavom obavijesti o namjeri davanja koncesije započinje postupak davanja
koncesije.
Koncesiju daje Općinsko vijeće pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje te
djelatnosti.
Koncesiju u smislu ove odluke može se dati na rok ne dulji od 30 godina.
Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Općine Jakšić (dalje u tekstu:
Davatelj koncesije), a koristi se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Članak 8.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće.
Kriteriji na kojima Davatelj koncesije temelji odabir najpovoljnije ponude mogu biti:
1. U slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:
- Kvaliteta usluge (ugled ponuditelja, jamstva),
- Sposobnosti ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za vrijeme trajanja
koncesije i za kvalitetno ostvarivanje koncesije i drugih kriterija propisanih
Zakonom o koncesijama ili
2. Najviša ponuđena naknada za koncesiju.
Ovisno o ciljevima koji se žele postići, Davatelj koncesije odlučuje koje će kriterije
primijeniti, a može ovom Odlukom utvrditi i dodatne uvjete i mjerila kao kriterij za odabir
najpovoljnijeg ponuditelja.
Članak 9.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži naročito:
Određenje djelatnosti za koju se koncesija daje, način, uvjete i rok trajanja koncesije,
ovlaštenja davatelja koncesije, prava i obveze koncesionara uključujući i pravo gradnje i
korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te obvezu održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, visinu naknade za koncesiju te druge pitanja od značaja za
obavljanje djelatnosti kako ih uređuje Zakon o koncesijama.
Na temelju odluke iz stavka 1. Ovog članka sklapa se ugovor o koncesiji.
Članak 10.
Ugovor o koncesiji na temelju odluke o koncesiji s odabranim najpovoljnijim
ponuditeljem sklapa Općinski načelnik.
Osim obveznog sadržaja, prema Zakonu o koncesijama, ugovor o koncesiji obvezno
sadrži:
1. Djelatnost za koju se koncesija daje,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rok na koji se koncesija daje,
Visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
Cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
Prava i obveze Davatelja koncesije,
Prava i obveze Koncesionara,
Jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja Koncesionara,
Način prestanka koncesije,
Ugovorne kazne.

Članak 11.
Na sva druga pitanja u svezi s koncesijama koja nisu uređena ovom Odlukom,
primjenjuje se Zakon o koncesijama.
VI.

UVJETI, MJERILA I NAČIN ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH
DJELATNOSTI NA TEMELJU UGOVORA O POVJERAVANJU
KOMUNALNIH POSLOVA

Članak 12.
Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova mogu
na području Općine Jakšić obavljati sljedeće komunalne djelatnosti:
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- javna rasvjeta,
- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenja javnih površina

1. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA
Članak 13.
Postupak podnošenja ponuda za obavljanje komunalnih poslova komunalnih
djelatnosti iz stavka 1. članka 12. provodi se:
- prikupljanjem ponuda
- javnim natječajem.
Prikupljanju ponuda pristupit će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u
godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 500.000,00 kn (bez PDV-a).
Javnom natječaju pristupit će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u
godišnjem iznosu prelazi vrijednost od 500.000,00 kn (bez PDV-a).
Odluku o načinu prikupljanja ponuda iz stavka 1. ovog članka donosi općinski
načelnik.
Prikupljanje ponuda
Članak 14.
Prikupljanje ponuda iz članka 13. ove Odluke provodi se pozivom na dostavu ponude
za najmanje tri ponuditelja.

Poziv za dostavu ponude ponuditeljima upućuje općinski načelnik.
Poziv za dostavu ponude mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za
pravovaljano podnošenje ponude, navedeni u članku 15.ove Odluke.
Javni natječaj
Članak 15.
Javni natječaj mora sadržavati:
- Komunalnu djelatnost za koju se sklapa ugovor,
- vrijeme na koje se zaključuje ugovor,
- vrstu i opseg poslova,
- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,
- jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,
- način,datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda,
- rok važenja ponude,
- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,
- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,
- uvjete i mjerila za odabir najpovoljnije ponude
- uvjete otkaza ugovora.
Javni natječaj iz stavka 1. ovog članak objavljuje se u dnevnom ili tjednom tisku, na
službenoj Internet stranici Općine Jakšić i na Oglasnoj ploči Općine Jakšić.
Članak 16.
Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenoj omotnici prijamnom uredu (pisarnici)
Općine Jakšić neposredno ili putem pošte preporučeno s naznakom: „NE OTVARAJ – ZA
NATJEČAJ“ u roku od 15 dana od dana objave natječaja/primitka poziva za dostavu
ponude.
Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave:
- dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili izvod iz
registra trgovačkog suda),
- potvrde BON 1 i BON 2,
- potvrdu Porezne uprave o stanju duga,
- ovjerenu izjavu o nekažnjavanju odgovorne osobe,
- ovjerenu izjavu da se protiv odgovorne osobe ne vodi istražni, odnosno kazneni
postupak,
- Reference ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti koja je predmet
natječaja/pisanog poziva (oprema, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika i
dosadašnji poslovi).
Članak 17.
Postupak odabira ponude provodi povjerenstvo imenovano od strane općinskog
načelnika, (dalje u tekstu:Povjerenstvo), a sastoji se od predsjednika i dva člana.
Povjerenstvo provodi otvaranje pristiglih ponuda na sjednici kojoj mogu prisustvovati
i ponuditelji.
O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda vodi se zapisnik koji potpisuju svi
članovi Povjerenstva.
Ponude koje ne sadržavaju sve tražene isprave iz članka 16. ove Odluke smatrat će se
nepravovaljanim.

Na osnovu pristiglih ponuda Povjerenstvo donosi zaključak kojim utvrđuje prijedlog
najpovoljnije ponude, te ga upućuje Općinskom načelniku radi utvrđivanja prijedloga odluke
o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora,
najpovoljnijem ponuditelju.
Općinski načelnik, na osnovi zaključka Povjerenstva, izraditi će prijedlog odluke o
izboru osobe kojoj će se povjeriti komunalni posao te zajedno sa svim pristiglim ponudama i
ispravama koje su uz njih priložene, uputiti Općinskom vijeću radi donošenja odluke o izboru
osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.
Protiv odluke iz stavka 6. ovog članka žalba nije dopuštena.
Općinsko vijeće može donijeti odluku da se ne izabere nijedna od ponuda pristiglih na
natječaj.
2.MJERILA ZA ODABIR PONUDE
Članak 18.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda koja je najprihvatljivija prema
sljedećim kriterijima:
1. reference ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova (oprema, broj i
struktura djelatnika),
2. ponuđena cijena,
3. uvjeti i način plaćanja.
Članak 19.
Na temelju odluke iz članka 17. stavka 6. ove Odluke Općinski načelnik sklapa ugovor
o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji obvezatno sadrži:
- djelatnosti za koju se sklapa ugovor,
- vrijeme na koje se sklapa ugovor,
- vrstu i opseg poslova,
- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,
- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora,
- odredbe o raskidu ugovora, naročito u slučaju ako se povjereni komunalni poslovi
ne obavljaju kvalitetno ili na štetu Općine ili građana.
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz stavka 1.ovog članka može se sklopiti
najdulje na vrijeme od četiri godine.
Nadzor nad provođenjem ugovora o povjeravanju određenih komunalnih poslova
obavlja referent za komunalne poslove/komunalni redar.

3. NAČIN UTVRĐIVANJA OPSEGA I CIJENE KOMUNALNIH POSLOVA
Članak 20.
Opseg i cijena komunalnih poslova odredit će se na osnovi Programa održavanja
komunalne infrastrukture iz članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu
sačinjenog na temelju Programa održavanja komunalne infrastrukture za tekuću godinu u
kojoj se zaključuje ugovor, a do isteka roka na koji se zaključuje ugovor bit će utvrđeni
naprijed navedenim godišnjim Programima i troškovnicima za predmetne poslove, za svaku
narednu godinu.
U slučaju povećanja ili smanjenja opsega komunalnih poslova u tijeku roka na koji je
zaključen ugovor, za do 10% godišnje od poslova predviđenih Programom održavanja

komunalne infrastrukture iz članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu u godini u kojoj
je zaključen ugovor, povećana, odnosno smanjena količina komunalnih poslova može se
ugovoriti aneksom ugovora s izvoditeljem poslova.
Cijena usluge isplaćuje se izvršitelju usluge prema dostavljenim računima o izvršenim
poslovima, koje ovjerava osoba koja vrši nadzor nad obavljanjem poslova.
VII.PRIHODI ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 21.
Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti iz ove Odluke, a sukladno odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu, osiguravaju se iz slijedećih izvora:
1. iz cijene komunalne usluge,
2. iz komunalne naknade,
3. iz proračuna Općine Jakšić,
4. iz drugih izvora po posebnim propisima.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Ugovori o koncesiji, kao i ugovori o povjeravanju poslova za obavljanje komunalnih
djelatnosti sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka
ugovorenog roka.
Članak 23.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima
na području Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 69/11).
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Jakšić“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:363-03/14-01/29
PREDSJEDNIK:
URBROJ.2177/04-01/14-1
Boško Obradović, prof.
Jakšić, 17. prosinca 2014.

Na temelju članka 28. stavak l. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,

49/11,84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13), te članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni
glasnik Općine Jakšić broj 77/13, 83/14), a na prijedlog općinskog načelnika Općine Jakšić,
Općinsko vijeće Općine Jakšić na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine, donosi
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova za djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2015. godini u Općini Jakšić

I.

OPĆE ODREDBE
Članak l.

Pod Programom održavanja komunalne infrastrukture i opsegom radova za
djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini (u daljnjem
tekstu:Program) , u smislu ovog Programa podrazumijevaju se:
1.odvodnja atmosferskih voda
2.održavanje čistoće koja se odnosi na čišćenje javnih površina,
3.održavanje javnih površina
4.održavanje nerazvrstanih cesta
5.održavanje groblja
6.održavanje javne rasvjete.
Planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture za 2015. godinu iznose:
Redni
broj
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

II.

Komunalne djelatnosti
Odvodnja atmosferskih voda-čišćenje kanala
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
- čišćenje divljih deponija
deratizacija i dezinsekcija
Održavanje javnih površina
- uređenje zelenih površina i
cvjetnih nasada
- uređenje dječjih igrališta
- ostala nespomenuta održavanja
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje groblja
Javna rasvjeta
- održavanje
- Električna energija i opskrba
UKUPNO:

Planirani iznos
Pozicija
195

25.000,00

114
56

70.000,00
70.000,00

194

17.000,00

196
197
54
109

10.000,00
10.000,00
260.000,00
50.000,00

171
70,139

40.000,00
235.000,00
787.000,00

ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Članak 2.
Pod odvodnjom atmosferskih voda u smislu ovog Programa podrazumijeva se redovito
čišćenje uličnih kanala za odvodnju atmosferskih voda na području Općine Jakšić.
Planirana količina radova iz stavka l. ovog članka podrazumijeva čišćenje 10km
dužine uličnih kanala.

Izvršenje planirane količine radova iz stavka 2. ovog članka financirati će se iz
sredstava komunalne naknade.
ODRŽAVANJE ČISTOĆE KOJA SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH
POVRŠINA
Članak 3.
Pod održavanjem čistoće koja se odnosi na čišćenja javnih površina u smislu ovog
Programa podrazumijeva se režim održavanja čistoće javnih površina i zelenih površina od
otpada kojim se stvara divlja deponija, odvoženje istog na deponij Vinogradine , deratizacija
objekata u vlasništvu Općine i u kućanstvima na području Općine Jakšić.
Planirana količina radova iz stavka l. ovog članka podrazumijeva sanaciju i čišćenje
pet divljih deponija na području Općine kao i čišćenje otpada koji se pojavi na svim ostalim
javnim i zelenim površinama, te deratizaciju svih objekata u vlasništvu Općine i deratizaciju u
1200 kućanstava na području Općine .
Izvršenje planirane količine radova iz stavka 2. ovog članka financirati će se iz
sredstava komunalne naknade i iz sredstava proračuna.
III.

IV.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 4.
Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih i zelenih
površina uređenjem cvjetnim nasadima, grmovima, održavanje živica, obrezivanje drveća,
kupljenje lišća, košnjom javnih i zelenih površina, uređenje dječjih igrališta u vidu
održavanja, popravka naprava na istima, i ostala nespomenuta održavanja.
Planirana količina radova iz stavka l. ovog članka podrazumijeva nabavku, sadnju i
održavanje cvijeća, trajnica i grmova na cvjetnim gredicama oko zgrade Općine i na javnim
površinama u ukupnoj površini 150m2, te ugradnju i popravak opreme na 4 dječja igrališta,
košnja trave oko 5 mjesnih križeva, 8 društvenih domova, košnja trave na 4 dječja igrališta u
ukupnoj površini 20000m2.
Izvršenje planirane količine radova iz stavka 2. ovog članka financirati će se iz
sredstava komunalne naknade i iz sredstava proračuna.
V.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 5.
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se redovito održavanje
prometnica koje povezuju naselja koja pripadaju Općini Jakšić, a koje nisu kategorizirane ,
nerazvrstanih makadamskih cesta,i asfaltiranih ulica naselja Općine, te poljskih putova.
Osim navedenog, u održavanje nerazvrstanih cesta pripada i održavanje propusta i mostova na
tim cestama, kao i održavanje cestovnih jaraka koje nisu dužni održavati vlasnici odnosno
korisnici poljoprivrednih imanja i vrtova koji graniče sa javno- prometnim površinama. U
održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva se i održavanje istih u zimskim mjesecima –
zimska služba.
Planirana količina radova iz stavka l. ovog članka podrazumijeva održavanje u vidu
nasipanja, asfaltiranja i sanacije udarnih rupa, na 104km prometnica i 30km kanala na
području Općine Jakšić, te čišćenje snijega, leda, posipanje solju i drugi poslovi u zimskim
uvjetima na 20km nerazvrstanih cesta (ulice u naseljima Općine).

Izvršenje planirane količine radova iz stavka 2. ovog članka financirati će se iz
sredstava komunalne naknade, sredstava proračuna, prihoda koji se ostvari od šumskog
doprinosa te prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta.
VI. ODRŽAVANJE GROBLJA
Članak 6.
Pod održavanjem groblja podrazumijevaju se poslovi održavanje zelenih površina i
raslinja u grobljima, nasipanje agregata na ne travnate površine te prskanje istih, održavanje
prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika te ograda oko groblja.
Planirana količina radova iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva najmanje 18
košnji i 4 prskanja, po jednom groblju, u razdoblju od 01.ožujka do 31. listopada, na svih 8
groblja naselja Općine na ukupnoj površini od 40.000m2, te čišćenje 8 zgrada za obavljanje
ispraćaja i sahrane pokojnika prije i poslije svake sahrane.
Izvršenje planirane količine radova iz stavka 2. ovog članka financirati će se iz
sredstava komunalne naknade i iz sredstava proračuna.

VII.

JAVNA RASVJETA

Članak 7.
Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijevaju se poslovi koji osiguravaju
kontinuiranu i nesmetanu isporuku i opskrbu električne energije i održavanje objekata javne
rasvjete, a oni obuhvaćaju:
- Redovitu kontrolu ispravnosti javne rasvjete,
- Zamjenu svih vrsta pregorjelih žarulja i ostalih neispravnih dijelova, te otklanjanje
drugih kvarova na javnoj rasvjeti u naseljima Općine,
Planirana količina radova iz stavka l. ovog članka podrazumijeva najmanje
jednogodišnju kontrolu ispravnosti sustava javne rasvjete, popravke i zamjenu na postojećoj
po ukazanim potrebama.
Izvršenje radova iz stavka 2. ovog članka financirati će se iz sredstava komunalne
naknade.
VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.
Ovaj Program objavljuje se u Službenom glasniku Općine Jakšić, a stupa na snagu 1.
siječnja 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:363-03/14-01/21
URBROJ:2177/04-01/14-1

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Boško Obradović, prof.

Jakšić, 17. prosinca 2014.

Na temelju članka 28. stavak l. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj 36/95,
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09,
49/11,84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13), te članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni
glasnik Općine Jakšić broj 77/13, 83/14), a na prijedlog općinskog načelnika Općine Jakšić,
Općinsko vijeće Općine Jakšić na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova za djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2014. godini u Općini Jakšić

VI.

OPĆE ODREDBE
Članak l.

Pod Programom održavanja komunalne infrastrukture i opsegom radova za
djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini (u daljnjem
tekstu:Program), u smislu ovog Programa podrazumijevaju se:
1.odvodnja atmosferskih voda
2.održavanje čistoće koja se odnosi na čišćenje javnih površina,
3.održavanje javnih površina
4.održavanje nerazvrstanih cesta
5.održavanje groblja
6.održavanje javne rasvjete.
Planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture za 2014. godinu iznose:
Redni
broj
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

Komunalne djelatnosti
Odvodnja atmosferskih voda-čišćenje kanala
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina
- čišćenje divljih deponija
deratizacija
Održavanje javnih površina
- uređenje zelenih površina i
cvjetnih nasada
Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje groblja
Javna rasvjeta
- održavanje
- Električna energija i opskrba
UKUPNO:

Planirani iznos
Pozicija
109

21.000,00

114
56

0,00
33.300,00

58,151,18

26.800,00

54
109

145.000,00
39.000,00

171
70-78,111,16

37.000,00
200.600,00
502.700,00

VII.

ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Članak 2.
Pod odvodnjom atmosferskih voda u smislu ovog Programa podrazumijeva se redovito
čišćenje uličnih kanala za odvodnju atmosferskih voda na području Općine Jakšić.
Planirana količina radova iz stavka l. ovog članka podrazumijeva čišćenje 10km
dužine uličnih kanala.
Izvršenje planirane količine radova iz stavka 2. ovog članka financirati će se iz
sredstava komunalne naknade.
VIII. ODRŽAVANJE ČISTOĆE KOJA SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH
POVRŠINA
Članak 3.
Pod održavanjem čistoće koja se odnosi na čišćenja javnih površina u smislu ovog
Programa podrazumijeva se režim održavanja čistoće javnih površina i zelenih površina od
otpada kojim se stvara divlja deponija, odvoženje istog na deponij Vinogradine , deratizacija
objekata u vlasništvu Općine i u kućanstvima na području Općine Jakšić.
Planirana količina radova iz stavka l. ovog članka podrazumijeva sanaciju i čišćenje
pet divljih deponija na području Općine kao i čišćenje otpada koji se pojavi na svim ostalim
javnim i zelenim površinama, te deratizaciju svih objekata u vlasništvu Općine i deratizaciju u
1200 kućanstava na području Općine .
Izvršenje planirane količine radova iz stavka 2. ovog članka financirati će se iz
sredstava komunalne naknade i iz sredstava proračuna.

IX.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 4.
Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje javnih i zelenih
površina uređenjem cvjetnim nasadima, grmovima, održavanje živica, obrezivanje drveća,
kupljenje lišća, košnjom javnih i zelenih površina, uređenje dječjih igrališta u vidu
održavanja, popravka i nabavke naprava na istima, i ostala nespomenuta održavanja.
Planirana količina radova iz stavka l. ovog članka podrazumijeva nabavku, sadnju i
održavanje cvijeća, trajnica i grmova na cvjetnim gredicama oko zgrade Općine i na javnim
površinama u ukupnoj površini 150m2, košnja trave oko 5 mjesnih križeva, 8 društvenih
domova, košnja trave na 4 dječja igrališta u ukupnoj površini 20000m2.
Izvršenje planirane količine radova iz stavka 2. ovog članka financirati će se iz
sredstava komunalne naknade i iz sredstava proračuna.
X.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 5.
Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se redovito održavanje
prometnica koje povezuju naselja koja pripadaju Općini Jakšić, a koje nisu kategorizirane ,
nerazvrstanih makadamskih cesta,i asfaltiranih ulica naselja Općine, te poljskih putova.
Osim navedenog, u održavanje nerazvrstanih cesta pripada i održavanje propusta i mostova na
tim cestama, kao i održavanje cestovnih jaraka koje nisu dužni održavati vlasnici odnosno
korisnici poljoprivrednih imanja i vrtova koji graniče sa javno- prometnim površinama. U
održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva se i održavanje istih u zimskim mjesecima –
zimska služba.

Planirana količina radova iz stavka l. ovog članka podrazumijeva održavanje u vidu
nasipanja, asfaltiranja i sanacije udarnih rupa na 104km prometnica i 30km kanala na
području Općine Jakšić.
Izvršenje planirane količine radova iz stavka 2. ovog članka financirati će se iz
sredstava komunalne naknade, sredstava proračuna, prihoda koji se ostvari od šumskog
doprinosa i prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta.
VI. ODRŽAVANJE GROBLJA
Članak 6.
Pod održavanjem groblja podrazumijevaju se poslovi održavanje zelenih površina i
raslinja u grobljima, nasipanje agregata na ne travnate površine te prskanje istih, održavanje
prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika te ograda oko groblja.
Planirana količina radova iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva najmanje 18
košnji i 4 prskanja, po jednom groblju, u razdoblju od 01.ožujka do 31. listopada, na svih 8
groblja naselja Općine na ukupnoj površini od 40.000m2, te čišćenje 8 zgrada za obavljanje
ispraćaja i sahrane pokojnika prije i poslije svake sahrane.
Izvršenje planirane količine radova iz stavka 2. ovog članka financirati će se iz
sredstava komunalne naknade i iz sredstava proračuna.

IX.

JAVNA RASVJETA

Članak 7.
Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijevaju se poslovi koji osiguravaju
kontinuiranu i nesmetanu isporuku i opskrbu električne energije i održavanje objekata javne
rasvjete, a oni obuhvaćaju:
- Redovitu kontrolu ispravnosti javne rasvjete,
- Zamjenu svih vrsta pregorjelih žarulja i otklanjanje drugih kvarova u naseljima
Općine,
- Rekonstrukcija postojeće mreže.
Planirana količina radova iz stavka l. ovog članka podrazumijeva najmanje
jednogodišnju kontrolu ispravnosti sustava javne rasvjete, popravke i zamjenu na postojećoj
po ukazanim potrebama, te rekonstrukciju postojeće mreže u 3 naselja Općine.
Izvršenje radova iz stavka 2. ovog članka financirati će se iz sredstava komunalne
naknade.
X.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.
Ovaj Program objavljuje se u Službenom glasniku Općine Jakšić, a stupa na snagu
osmog dana od objave.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:363-03/14-01/25
URBROJ:2177/04-01/14-1

PREDSJEDNIK VIJEĆA:
Boško Obradović, prof.

Jakšić, 17. prosinca 2014.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04, 178/04, 38/09,79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11n 144/12,94/13 i 153/13 ), te članka 35. Statuta općine Jakšić
(„Službeni glasnik Općine Jakšić, broj 77/13, 83/14), Općinsko Vijeće općine Jakšić na svojoj
sjednici održanoj 17. prosinca 2014., donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Jakšić u 2015.
Članak l.
Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Jakšić u 2015. godini (u daljnjem tekstu:Program), određuje se opis poslova s
procjenom troškova za gradnju objekata, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima na području Općine
Jakšić za 2015. za:
l. javna rasvjeta
2.nerazvrstane ceste
3. vrtić
4. nogostup
Građenje objekata u točki l. prednjeg stavka financirat će se iz
l) proračuna
2)drugih izvora- MRRFEU
- IPARD MJERA 301 (ces.vrtić)
- ostali prihodi
UKUPNO (1-2)

265.000,00 kn
2.000.000,00 kn
420.000,00 kn
180.000,00 kn
2.865.000,00 kn

Članak 2.
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za:
l. opskrba pitkom vodom
2.odvodnja i pročišćavanja otpadnih voda
Građenje objekata nabrojenih u točkama 1. i 2. prednjeg stavka financirat će se iz:
l) proračuna
2) drugi izvori,Fond ruralnog razvoja,
Min.gospodarstva, MRRFEU, IPARD
MJERA 301
UKUPNO (1 i 2)

265.000,00 kn
4.500.000,00 kn

4.765.000,00 kn

NAZIV OBJEKTA
A-KOMUNALNI OBJEKTI (čl.1.)

PLANIRANI IZNOS U KUNAMA
2015.

l. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE
1.1. javna rasvjeta i rek.NN.mreže Treštanovci
1.2. javna rasvjeta i rek NN mreže Rajsavac
2. CESTE
2.1. Projektna dokumentacija i izgradnja nerazvrstanih cesta i ul.
3. VRTIĆ
3.1. Izgradnja Odvojka ul. S. Radića prema vrtiću
3.2. Izgradnja vrtića

100.000,00

505.000,00
2.000.000,00

4. NOGOSTUP
4.1. proj.dok.i izgr.nogostupa naselja Eminovci

40.000,00
40.000,00

4.2. proj.dok. i izgr. nogostupa naselja Rajsavac

UKUPNO: (A)

90.000,00
90.000,00

___________________________________________
2.865.000,00

B- KOMUNALNI OBJEKTI I OPREMA (čl.2.)
2. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
ZA OPSKRBU PITKOM VODOM i
ODVODNJU OTPADNIH VODA
2.1.izgr.kanalizacije naselja Treštanovci
0
2.2.izrada proj.dok., građ.dozvole i izgradnja kanal.
mreže naselja Svetinja
50.000,00
2.3. Izrad proj.dok.reg.sust.odvodnje otp.voda nas.Jakšić
I priklj.na prečistač gr.Pleternice
35.000,00
2.4.Izgradnja kanalizacijske mreže Tekić
3.000.000,00
2.5. Izgrdnj kanalizacije mreže Cerovac – Granje
40.000,00
2.6. izgradnja i rekonstrukcija kanal.naselje Jakšić
110.000,00
2.7. Izgradnja vodovod.mreže Tekić
1.000.000,00
2.8. proj.dok.građ.dozv. i izgr.vodovod.mreže
Cerovac – Granje
30.000,00
2.9. Gospodarska zona –kom.i cestovna infr.
500.000,00
_____________________________________________
UKUPNO:(B)
4.765.000,00
SVEUKUPNO: (A+B)

7.630.000,00

Članak 4.
Ovaj Program objavljuje se u Službenom glasniku Općine Jakšić, a stupa na snagu 1.
siječnja 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:363-01/14-01/23
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
UR.BROJ:2177/04-01/14-1
Boško Obradović, prof.
Jakšić, 17. prosinca 2014.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04, 178/04, 38/09,79/09,
153/09, 49/11, 84/11, 90/11n 144/12,94/13 i 153/13 ), te članka 35. Statuta općine Jakšić
(„Službeni glasnik Općine Jakšić, broj 77/13, 83/14), Općinsko Vijeće općine Jakšić na svojoj
sjednici održanoj 17. prosinca 2014., donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području općine Jakšić za 2014.
Članak l.
Ovim Izmjenama i dopunama Programa (u daljnjem tekstu: Program) određuje se opis
poslova s procjenom troškova za gradnju objekata, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za
ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima na području općine
Jakšić za 2014. za:
l. javna rasvjeta
2.nerazvrstane ceste
3. vrtić
4. nogostup
Građenje objekata u točki l prednjeg stavka financirat će se iz
l) proračuna
2)drugih izvora-MRRFEU (vrtić)
-IPARD MJERA 301 (cesta prema
vrtiću)
- ostali prihodi(dec.sr.Županija)
UKUPNO (1-2)

797.100,00 kn
300.000,00 kn
0 kn
402.900,00 kn
1.500.000,00 kn

Članak 2.
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za:
l. opskrba pitkom vodom
2.odvodnja i pročišćavanja otpadnih voda
Građenje objekata nabrojenih u točkama 1 i 2 prednjeg stavka financirat će se iz:
l) proračuna
42.000,00 kn
2) drugi izvori utvrđeni posl.zak.-sufinanciranje građ.
0 kn
3) drugi izvori-Hrv.vodeMRRFEU,IPARD
MJERA 301
2.830.000,00 kn
UKUPNO (1 , 2 i 3)

2.872.000,00 kn

- 2 Članak 3.
Objekti i prihodi navedeni u članku 1.i 2. ovog Programa raspoređuju se:
PLANIRANI IZNOS U KUNAMA

NAZIV OBJEKTA

2014.

A-KOMUNALNI OBJEKTI (Čl.1.)
l. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE
1.1. javna rasvjeta i rek.NN.mreže Eminovci-Treštanovci

0

2. CESTE
2.1. Projektna dokumentacija i izgradnja nerazvrstanih cesta i ul.

0

3. VRTIĆ
3.1. Izgradnja odvojka ul. S. Radića prema vrtiću
3.2. Izgradnja vrtića

0
1.500.000,00

4. NOGOSTUP
4.1. proj.dok.i izgr.nogostupa naselja Eminovci
0
4.2. proj.dok.i izgr.nogostupa naselja Rajsavac
0
___________________________________________
UKUPNO: (A)
1.500.000,00
B- KOMUNALNI OBJEKTI I OPREMA (Čl.2.)
2. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA
ZA OPSKRBU PITKOM VODOM i
ODVODNJU OTPADNIH VODA
2.1. izgradnja vod.mreže spoj nas. Eminovci-B-S-Jakšić
0
2.2. izgradnja vod.mreže nas.Radnovac-Rajsavac
0
2.3. izgradnja kanalizacijske mreže naselja Treštanovci
2.830.000,00
2.4. izgradnja kanal. mreže naselja Svetinja
0
2.5. Izrad proj.dok.reg.sust.odvodnje otp.voda nas.Jakšić
I priklj.na prečistač gr.Pleternice
0
2.6. Izgradnja kanalizacijske mreže Tekić
0
2.7. Izgradnja kanalizacijske mreže Cerovac – Granje
0
2.8. izgradnja i rekonstrukcija kanal.naselje Jakšić
0
2.9. Izgradnja vodovodne mreže Tekić
0
2.10.Izgr.vodovodne mreže Cerovac – Granje
0
2.11. gospodarska zona –kom.icestovna infr.
42.000,00
_____________________________________________
UKUPNO:(B)
2.872.000,00

SVEUKUPNO: (A+B)

4.372.000,00

Ovaj Program objavljuje se u Službenom glasniku Općine Jakšić, a stupa na snagu osmog dana od
objave.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:363-01/14-01/24
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
UR.BROJ:2177/04-01/14-2
Boško Obradović, prof.
Jakšić, 17. prosinca 2014.

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta općine Jakšić („Službeni
glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13, 83/14), općinsko Vijeće općine Jakšić na 9. sjednici
održanoj 17. prosinca 2014. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje
i razvoj poduzetničkih zona na području
Požeško-slavonske županije
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u
opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Požeško – slavonske županije
KLASA:041-01/14-10/16, URBROJ:613-14-14-37 od 20. listopada 2014., u svim dijelovima
i točkama Izvješća koje se odnosi na Općinu Jakšić.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Jakšić».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:402-01/14-01/03
URBROJ:2177/04-01/1-14-6

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Jakšić, 17. prosinca 2014.

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta općine Jakšić („Službeni
glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13, 83/14), općinsko Vijeće općine Jakšić na 9. sjednici
održanoj 17. prosinca 2014. donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća o grobnim mjestima na grobljima
Općine Jakšić za 2014.godinu

Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se Financijsko izvješće o grobnim mjestima na grobljima
Općine Jakšić za 2014.godinu, KLASA:363-03/14-01/18, URBROJ:2177/04-03/14-1 od
17.prosinca 2014.godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Jakšić».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:363-03/14-01/28
URBROJ:2177/04-03/14-2

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Jakšić, 17. prosinca 2014.

Na temelju članka 35.stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN, broj 19/13- pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine
Jakšić“, br.77/13 i 83/14) Općinsko vijeće Općine Jakšić na 9. Sjednici održanoj dana 17.
prosinca 2014. godine donosi
Odluku
o pristupanju pregovorima s društvom Kutjevo d.d. oko
nagodbenog okončanja spornih odnosa
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko Vijeće Općine Jakšić daje suglasnost Domagoju Miličević,
odvjetniku iz Požege, kao opunomoćeniku koji zastupa Općinu Jakšić u spornim odnosima sa
Kutjevom d.d., da isti može pristupiti pregovorima s društvom Kutjevo d.d., oko nagodbenog
okončanja spornih odnosa.
Članak 2.
Sukladno utvrđenjima Općinskog vijeća Općine Jakšić suglasnost na vođenje
pregovora oko nagodbenog okončanja spornih odnosa pretpostavlja poziciju nespornog
vlasništva Općine Jakšić na cijeloj nekretnini kč.č.br. 1029/1, k.o. Jakšić.
Članak 3.
Zadužuje se Općinski načelnik Općine Jakšić za potpunu komunikaciju i suradnju s
opunomoćenikom Općine, odvjetnikom Domagojem Miličević za provođenje ove Odluke.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Jakšić“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:021-01/14-01/36
URBROJ:2177/04-01/14-1
Jakšić, 17. prosinca 2014.

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

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta općine Jakšić („Službeni
glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13, 83/14), općinsko Vijeće općine Jakšić na 9. sjednici
održanoj 17. prosinca 2014. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji
Općine Jakšić za 2013.
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Jakšić
za 2013. godinu KLASA:041-01/14-02/106, URBROJ:613-13-14-6 od 27. listopada 2014., u
svim dijelovima i točkama Izvješća.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Jakšić».

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:402-01/14-01/49
URBROJ:2177/04-01/1-14-6

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Jakšić, 17. prosinca 2014.

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta općine Jakšić („Službeni
glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13, 83/14), općinsko Vijeće općine Jakšić na 9. sjednici
održanoj 17. prosinca 2014. donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području
Požeško-slavonske županije
Članak 1.
Ovom Odlukom prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na
području Požeško – slavonske županije KLASA:041-01/13-10/20, URBROJ:613-16-14-38
od 10. listopada 2014.godine, u svim dijelovima i točkama Izvješća koje se odnosi na
Općinu Jakšić.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku
Općine Jakšić».
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:402-01/14-01/50
URBROJ:2177/04-01/1-14-6

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Jakšić, 17. prosinca 2014.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj,
77/13, 83/14), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 9. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2014.
godine, donosi
ODLUKU
o odobrenju produljenja okvirnog kredita po žiro računu
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Jakšić odobrava produljenje okvirnog kredit
po žiro računu Općine Jakšić otvorenom kod Podravske banke d.d., na rok do 31. prosinca
2015. godine.
Članak 2.
Odobrava se zaključenje ugovora iz članka 1. ove Odluke na iznos od 450.000,00 kuna
(slovima: četrstopedesettisućakunaništalipa).
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Jakšić za zaključenje ugovora iz članka 1. ove
Odluke, te poduzimanje svih drugih potrebnih radnji za produljenje okvirnog kredita po žiro

računu Općine Jakšić otvorenom kod Podravske banke d.d., na rok naveden člankom 1. i
iznos naveden člankom 2. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njene objave Službenom glasniku Općine
Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:021-01/14-01/ 32
URBROJ: 2177/04-03/14-1
Jakšić, 17. prosinca 2014.
PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 35.stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN, broj 19/13- pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine
Jakšić“, br.77/13 i 83/14), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 9. Sjednici održanoj dana 17.
prosinca 2014. godine donosi
Odluku
o organiziranju male škole za područje Općine Jakšić
pri O.Š. „Mladost“ Jakšić do početka rada dječjeg vrtića
Članak 1.

Općinsko Vijeće Općine Jakšić, a sukladno svojim pravima i obvezama odlučivanja o
potrebama i interesima građana na području Općine Jakšić u svezi organiziranja i ostvarivanja
programa predškolskog odgoja i obrazovanja, osigurava financijska sredstva za provođenje
programa predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi „Mladost“ Jakšić do završetka izgradnje
dječjeg vrtića u Općini Jakšić, odnosno do početka rada istog.
Članak 2.
Općina Jakšić u svom proračunu za 2015. godinu osigurala je sredstva za
sufinanciranje Program iz članka 1.ove Odluke, odnosno sufinanciranje plaće za rad
odgajatelja.
Članak 3.
Nakon dovršetka izgradnje dječjeg vrtića u Jakšiću, odnosno kod početka rada istog,
općinsko Vijeće Općine Jakšić donijeti će Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Jakšić

kojim će se utvrditi ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja za obavljanje djelatnosti za
djecu predškolske dobi.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Jakšić“.

KLASA:021-01/14-01/37
URBROJ:2177/04-01/14-1
Jakšić, 17. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 6. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, br. 41/14) i
članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, br.77/13 i 83/14)
Općinsko vijeće Općine Jakšić na 9. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2014. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Jakšić
I. Opće odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta mladih Općine Jakšić (u daljnjem tekstu:
Savjet mladih) sastav i postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih,
djelokrug i način rada Savjeta mladih, odnos Savjeta mladih i predstavničkog tijela, te
izvršnog tijela, način financiranja rada Savjeta mladih, te druga pitanja od značaja za rad
Savjeta mladih.
Članak 2.
Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općine Jakšić koje promiče i zagovara prava,
potrebe i interese mladih na području Općine Jakšić, u cilju njihovog sudjelovanja u
odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno
uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Općine Jakšić.
Članak 3.
Savjet mladih svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na pripremu,
donošenje i provedbu odluka Općinskog vijeća Općine Jakšić (u daljnjem tekstu: Općinsko
vijeće) koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini i
razrješavanje problema mladih.
Članak 4.
Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području
Općine Jakšić, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od
navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.

Članak 5.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i
odnose se jednako na muški i ženski spol.

II. Broj i sastav članova Savjeta mladih
Članak 6.
Savjet mladih ima 5 članova.
Prilikom izbora mladih u članstvo Savjeta mladih nastojat će se osigurati ravnomjerna
zastupljenost različitih dobnih skupina, prema vrstama školske i studentske populacije mladih,
te zastupljenosti mladih iz reda onih koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom
iz pojedinih područja djelokruga rada Savjeta od interesa mladih i skrbi za mlade.
III. Način izbora članova Savjeta mladih
Članak 7.
Članove savjeta mladih bira Općinsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih
kandidatura u skladu sa Zakonom o savjetima mladih, zakonom kojim se uređuje sustav
lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statutom Općine Jakšić, Poslovnikom o radu
Općinskog vijeća i ovom Odlukom.
Kandidature za članove savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za
isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima
opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci
političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne
skupine mladih (skupina od najmanje 20 mladih).
Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 2. Ovoga članka dužni su prilikom
isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za
člana Savjeta mladih.
Članak 8.
Općinsko vijeće na temelju odluke o osnivanju savjeta mladih, pokreće postupak
biranja članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika
Postupak izbora iz stavka 1. ovoga članka počinje objavom javnog poziva za isticanje
kandidatura.
Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih mora
sadržavati:
- opis postupka izbora sukladno Zakonu o savjetima mladih,
- uvjete za isticanje kandidature sukladno Zakonu o savjetima mladih,
- rokove za prijavu,
- rok provjere formalnih uvjeta prijavljenih kandidata,

- rok izbora članova i zamjenika članova Savjeta.
Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Jakšić i u sredstvima javnog
priopćavanja najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta mladih tekućeg
saziva.
Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 15 dana od dana objave javnog poziva.
Članak 9.
Pisane i obrazložene kandidature za izbor članova Savjeta mladih sastavljene sukladno
objavljenom javnom pozivu i ovoj Odluci, ovlašteni predlagatelji predaju Komisiji za izbor i
imenovanja Općinskog vijeća, prema uputama iz javnog poziva.
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
- podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili
boravište - preslika osobne iskaznice ili prijave boravišta),
- obrazloženje prijedloga.
Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika koji je nepravodoban, nepotpun ili nepravilno
sastavljen neće se razmatrati.
Članak 10.
Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća obavlja provjeru formalnih uvjeta
prijavljenih kandidata.
Nakon obavljene provjere formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, Komisija za izbor i
imenovanja, Općinskog vijeća u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava
sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se
Općinskom vijeću, te se objavljuje na mrežnim stranicama Općine Jakšić.
Članak 11.
Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja
izvješće o provjeri formalnih uvjeta.
Nakon rasprave izvješća o provjeri formalnih uvjeta Općinsko vijeće provodi
glasovanje i izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.
Općinsko vijeće tajnim glasovanjem s popisa važećih kandidatura za članove i
zamjenike članova Savjeta mladih bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
Članak 12.
Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih sadrži:
- ime i prezime kandidata i zamjenika
- naznaku predlagatelja.
Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred onoliko kandidata na listiću koliko
po ovoj Odluci ima članova Savjeta mladih.
Članak 13.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim
brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta
mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj
glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta objavljuju se na mrežnim
stranicama Općine Jakšić, te u sredstvima javnog priopćavanja.

IV. Konstituiranje Savjeta mladih
Članak 14.
Prvu sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog Vijeća Općine Jakšić, u
roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora, koji predsjedava sjednici do izbora
predsjednika Savjeta mladih.
Savjet mladih je konstituiran izborom predsjednika Savjeta mladih.
Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih objavljuje se na mrežnim stranicama Općine
Jakšić, te u sredstvima javnog priopćavanja.
Članak 15.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju i razrješuju članovi
Savjeta mladih većinom glasova svih članova.
Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih je tri godine i
istovjetan je s mandatom članova Savjeta mladih.
Ako predsjednik Savjeta mladih bude razriješen prije isteka mandata, postupak izbora
predsjednika provodi se na isti način i po istom postupku, a njegov mandat traje najdulje do
isteka mandata članova Savjeta izabranih na redovitim izborima.
V. Mandat članova
Članak 16.
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.
Mandat članova Savjeta mladih počinje danom konstituiranja Savjeta mladih i traje do
stupanja na snagu Odluke Općinskog vijeća o objavljivanju Javnog poziva za izbor članova
Savjeta mladih.
Općinsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata:
- na osobni zahtjev člana Savjeta mladih,
- ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica Savjeta mladih u godini dana,
- član Savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja
s radom u savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.
Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih.
Mandat zamjenika člana Savjeta mladih prestaje prestankom mandata člana Savjeta
mladih.
Općinsko vijeće raspustit će savjet mladih samo ako savjet mladih ne održi sjednicu
dulje od šest mjeseci.

VI. Djelokrug rada
Članak 17.
U okviru svog djelokruga rada Savjet mladih:
- bira predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih;
- donosi Poslovnik o radu Savjeta mladih;
- osniva stalna i povremena radna tijela, te bira i razrješava članove radnih tijela;
- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad, kao i o pitanjima iz
djelokruga Općinskog vijeća koji su od interesa za mlade
- u suradnji sa predsjednikom Općinskog vijeća inicira donošenje odluka, programa i drugih
akata od interesa za mlade i bolji položaj mladih na području Općine Jakšić;
- predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje
položaja mladih na području Općine Jakšić, te načinu rješavanja navedenih pitanja;
- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja odluka,
mjera, programa i drugih akata, davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i
temama od interesa za mlade,
- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana
očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi
predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanja položaja
mladih;
- potiče informiranje mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te
suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima
drugih zemalja;
- po potrebi poziva predstavnike upravnog tijela Općine Jakšić na sjednice Savjeta mladih;
- predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću program rada popraćen financijskim
planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih;
- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija
mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija
financiranja organizacija mladih i za mlade;
- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.
VII. Način rada Savjeta mladih
Članak 18.
Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta mladih.
Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika za vrijeme njegove odsutnosti i
spriječenosti u obavljanju dužnosti.
Članak 19.
Savjet mladih radi na sjednicama koje se održavaju kao redovite i izvanredne, a saziva
ih predsjednik Savjeta mladih.
Redovite sjednice Savjeta mladih predsjednik je dužan sazvati najmanje jednom svaka
tri mjeseca, a po potrebi i češće.
Predsjednik Savjeta mladih dužan je na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih
sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva.

Članak 20.
Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina
članova Savjeta mladih, osim ako ovom Odlukom i Zakonom nije drukčije određeno.
Ako je član Savjeta mladih spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta mladih,
zamjenjuje ga njegov zamjenik te pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.
Član Savjeta mladih odnosno njegov zamjenik koji je neposredno osobno zainteresiran
za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet
od odlučivanja.
Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran ako se odlučuje o
pitanjima u vezi s projektima u kojima osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojima
on ima udio u vlasništvu ili je član Savjeta mladih ujedno i član pravne osobe ili njezinih tijela
upravljanja.

VIII. Poslovnik o radu i Program rada Savjeta
Članak 21.
Savjet mladih donosi Poslovnik o svom radu, kojim se pobliže uređuje način rada
Savjeta mladih i njegovih radnih tijela, postupak izbora i razrješenja predsjednika i zamjenika
predsjednika Savjeta mladih i članova radnih tijela Savjeta mladih u skladu s ovom Odlukom.
Poslovnik o radu Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta
mladih.
Članak 22.
Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.
Program rada donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.
Program rada mora sadržavati sljedeće aktivnosti:
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za
mlade,
- suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i
inozemstvu,
- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade,
- suradnja s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u politici
prema mladima,
- ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih, a u
skladu s propisanim djelokrugom Savjeta mladih.
Članak 23.
Program rada Savjeta mladih podnosi se na odobravanje Općinskom vijeću, najkasnije
do 30. rujna tekuće godine, za slijedeću kalendarsku godinu.
Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću do 31. ožujka
tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje Općinskom načelniku koji ga
objavljuje na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije.

Članak 24.
Ako su programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih sadržaja predviđena
financijska sredstva, ta se sredstva, na temelju financijskog plana, osiguravaju u Proračunu
Općine Jakšić u skladu sa Zakonom, ovom Odlukom i Statutom Općine Jakšić.

IX. Radna tijela Savjeta
Članak 25.
Savjet mladih, prema potrebi, osniva stalna i povremena radna tijela za pripremu i
provedbu Programa rada Savjeta mladih i lokalnih programa za bolji položaj mladih i
razrješavanje problema mladih.
U radna se tijela, osim članova Savjeta mladih, mogu birati, bez prava glasa, i
stručnjaci iz pojedinih područja za koja se osnivaju radna tijela, a koji mogu svojim stručnim
znanjima utjecati na bolju pripremu programa i njihovo ostvarivanje.
Prema potrebi, radna tijela sudjeluju u organiziranju foruma, tribina, predavanja i
radionica za pojedine specijalizirane sadržaje od interesa za mlade.

X. Financiranje, prostorni i drugi uvjeti za rad Savjeta mladih
Članak 26.
Sredstva za rad Savjeta mladih, prostorne i druge materijalne uvjete za rad Savjeta
mladih osigurava Općina Jakšić. Financijska sredstva za rad Savjeta mladih sukladno
mogućnostima osiguravaju se u Proračunu Općine Jakšić.
Članovi Savjeta mladih za svoj rad nemaju pravo na naknadu.
Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu stvarnih troškova - prijevoza za
dolazak na sjednice Savjeta mladih.
XI. Odnos Savjeta mladih, Općinskog vijeća te Općinskog načelnika
Članak 27.
Općinsko vijeće sve pozive i materijale za svoje sjednice te zapisnike
s održanih sjednica dostavlja Savjetu mladih u istom roku, kao i članovima Općinskog vijeća
te je obvezno i na drugi prikladan način informirati Savjet mladih o svom radu, a na prijedlog
Savjeta mladih raspravit će i pitanje od interesa za mlade.
Predsjednik Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca održava
zajednički sastanak sa Savjetom mladih na kojeg po potrebi poziva i članove Općinskog
vijeća.
Članak 28.

Općinski načelnik po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički
sastanak sa Savjetom mladih na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te
o suradnji Općinskog načelnika i Savjeta mladih.
XII. Prijelazne i završne odredbe
Članak 29.
Ako su podnositelju prijedloga za izbor kandidata Savjeta mladih u postupku
podnošenja prijedloga povrijeđena prava, ovlašteni predlagatelj ima pravo žalbe.
Žalba se podnosi Komisiji za izbor i imenovanja Općinskog vijeća.
Komisija provjerava formalnu ispravnost odbijenog prijedloga kandidata za izbor
članova Savjeta mladih, i njezina odluka je konačna.
Članak 30.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju savjeta mladih
Općine Jakšić (“Službeni glasnik Općine Jakšić”,br.49 /08).
Članak 31.
Općinsko vijeće će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke
raspisati javni poziv za imenovanje članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika.
Članak 32.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Jakšić“.

KLASA: 021-01/14-01/31
UR.BROJ: 2177/04-01-14-1
Jakšić, 17. prosinca 2014.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

PREDSJEDNIK
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“ broj 77/13 i
83/14), Općinsko Vijeće Općine Jakšić na sjednici održanoj 17. prosinca 2014. godine, donosi
ODLUKU
o otpisu potraživanja
Članak 1.
Ovom Odlukom se sukladno zakonskim propisima, zbog nastupanja zastare uređuje
otpis dospjelih a nenaplaćenih potraživanja Općine Jakšić koja se nisu naplatila do 31.
prosinca 2013. godine.
Članak 2.
Odobrava se otpis potraživanja Općine Jakšić u ukupnom iznosu od 696.103,97 kn, i
to s osnove:
1. Komunalne naknade
506.317,19 kn
2. Ostalih nespomenutih prihoda –sufinanciranje odvodnje
otpadnih voda za naselja Eminovci, Bertelovci, Radnovac i Rajsavac
118.786,78kn
3. Ostalih nespomenutih prihoda –sufinanciranje izgradnje
Vodovodne mreže naselja Eminovci, Rajsavac, Radnovac
71.000,00kn
Članak 3.
Knjiženje u poslovnim knjigama, u skladu s ovom Odlukom, provesti će se s datumom
31. prosinca 2014. godine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njene objave u Službenom glasniku
Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:022-01/14-01/33
URBROJ:2177/04-01/14-1
Jakšić,17. prosinca 2014.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN, broj
56/13), članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13 i
83/14), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 9. sjednici održanoj 17.prosinca 2014. godine,
donosi
ODLUKU
o prijenosu bez naknade komunalnih vodnih građevina trgovačkom društvu
Tekija d.o.o. Požega
Članak 1.

Ovom Odlukom se prenose komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu
i javnu odvodnju – uvedene u Knjigu dugotrajne imovine Općine Jakšić u vlasništvo i
poslovne knjige trgovačkog društva Tekija d.o.o., Požega, Vodovodna 1, kao javnog
isporučitelja vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Jakšić.
Članak 2.
Uvidom u Knjigu dugotrajne imovine Općine Jakšić utvrđeno je postojanje
komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju u vlasništvu Općine
Jakšić i to:
Naziv sredstva Datum
Nabavna
Ispravak
Knjigovodstvena
nabave
vrijednost
vrijednosti
vrijednost na dan
31.12.2013.godine
Odvodnja otp.voda
31.12.2010.
1.318.440,93
197.766,15
1.120.674,78
Bertelovci
Vodovodna i
kanal.mreža naselja
Eminovci
Kanalizacija naselja
Jakšić
(Mlinska,K.Tomislava)

31.12.2011. 4.936.342,44

493.634,24

4.442.708,20

31.12.2012. 186.947,83

17.016.67

169.931,16

Spoj naselja Eminovci,
Svetinja, Bertelovci,
Tekić
Vodovodna mreža
naselja RadnovacRajsavac

31.12.2013. 177.902,53

-

177.902,53

31.12.2013. 1.190.167,14

-

1.190.167,14

Članak 3.
Komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju iz članka
2. Ove Odluke prenose se u vlasništvo trgovačkom društvu Tekija d.o.o. Požega, Vodovodna
1, bez naknade.
Članak 4.
Općina Jakšić će dokumentaciju u svezi s komunalnim vodnim građevinama iz
članka 2. ove Odluke predati trgovačkom društvu Tekija d.o.o., Požega, Vodovodna 1, u roku
od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, o čemu će se sastaviti zapisnik.
Članak 5.
Radi izgradnje novih vodnih građevina, općina Jakšić će način financiranja
regulirati posebnim ugovorom s trgovačkim društvom Tekija d.o.o., Požega, Vodovodna 1.
Članak 6.
Zadužuje se Općinski načelnik Općine Jakšić za poduzimanje svih potrebnih
radnji za provođenje ove Odluke.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Općine Jakšić“.

KLASA:363-01/14-01/26
URBROJ:2177/04-01/14-1
Jakšić, 17. prosinca 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

