REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/15-01/15
URBROJ:2177/04-01/1-15-1
Jakšić, 03. srpnja 2015.
POZIV
za 13. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakšić
koja će se održati dana 09. srpnja 2015.( četvrtak )
s početkom u 20,00
sati u općinskoj vijećnici
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 12. sjednice

DNEVNI RED:
1. Izvješće Mandatne komisije
- Polaganje svečane prisege
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2015.
3. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja
2015. do 30. lipnja 2015. godine.
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog načelnika Općine Jakšić
5. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu
uporabu informacija Općine Jakšić.
6. Prijedlog Odluke o usklađenu Prostornog plana uređenja Općine Jakšić sa
Zakonom o prostornom uređenju (NN, broj 153/13).
7. Prijedlog odluke o osnivanju Gospodarske zone Jakšić.
8. Prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama s Hrvatskim
telekomom.
9. Rasprava izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor
članova Savjeta mladih Općine Jakšić, glasovanje o istom, te tajnim glasovanjem
izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Jakšić.
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:021-01/15-01/15
URBROJ:2177/04-01/1-15-2
Jakšić, 09. srpnja 2015.
ZAPISNIK
sa 13. sjednice Općinskog Vijeća Općine Jakšić
održane dana 09. srpnja 2015.( četvrtak )
s početkom u 20,03 sati u općinskoj vijećnici
NAZOČNI: Boško Obradović – predsjednik Vijeća,
Drago Čevapović – zamjenik predsjednika Vijeća,
Ante Lovrić, Dario Pažin, Milan Majetić, Nikola Bošnjak, Robert Vrba, Danijel Murar,
Tomislav Hećimović, Ankica Pečur, Nikola Obradović, Mario Glavaš – općinski vijećnici
Ivica Kovačević – općinski načelnik,
Mile Barišić – zamjenik općinskog načelnika,
Marica Marić – djelatnica Općine
ODSUTNI – NEOPRAVDANO – Dalibor Žiberna
ZAPISNIK VODILA: Jagoda Kovačić
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 12. sjednice

Predsjednik Vijeća, gospodin Boško Obradović pozdravlja sve nazočne, te otvara 13.
po redu sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakšić, utvrdivši kvorum, odnosno da je na istoj
nazočno 12 od ukupno 13 općinskih vijećnika.
U vremenu predviđenom za vijećnička pitanja za riječ se javila vijećnica Ankica
Pečur, s pitanjem vezano uz groblje u Jakšiću – u zadnje vrijeme je dosta krađa vaza,
anđelčića i lampiona sa grobnica, može li Općina nešto poduzeti po tome pitanju?
Općinski načelnik, uvodno je pozdravio sve nazočne, te iznosi da je upoznat s tim
problemom, imali su i razgovor s policijom, obećali su pojačanu kontrolu oko groblja. Prije
smo imali slučajeva kada su Romi uzimali vosak iz ne izgorenih lampiona, a sada tko ovo
radi, teško je reći. Ovaj problem je zahvatio gotovo cijelu Požeštinu, te načelnik poziva sve
građane ako netko vidi tko to radi ili ima saznanja da prijavi.
Vijećničkih pitanja više nije bilo. Predsjednik daje na raspravu zapisnik sa 12.sjednice
Općinskog vijeća. Primjedbi na zapisnik nije bilo, te ga predsjednik daje na glasovanje, nakon
čega je utvrdio da je usvojen jednoglasno.
Predloženi dnevni red po pozivu, predsjednik daje na glasovanje, nakon čega je
utvrdio da je Općinsko Vijeće, za ovu sjednicu jednoglasno utvrdilo slijedeći

DNEVNI RED:
1. Izvješće Mandatne komisije
- Polaganje svečane prisege
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2015.
3. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja
2015. do 30. lipnja 2015. godine.
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog načelnika Općine Jakšić
5. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu
uporabu informacija Općine Jakšić.
6. Prijedlog Odluke o usklađenu Prostornog plana uređenja Općine Jakšić sa
Zakonom o prostornom uređenju (NN, broj 153/13).
7. Prijedlog odluke o osnivanju Gospodarske zone Jakšić.
8. Prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama s Hrvatskim
telekomom.
9. Rasprava izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor
članova Savjeta mladih Općine Jakšić, glasovanje o istom, te tajnim glasovanjem izbor
članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Jakšić.

Ad.1. Izvješće Mandatne komisije
-polaganje svečane prisege
Predsjednik Vijeća iznosi da, temeljem zaprimljenog zahtjeva, jedan vijećnik
Hrvatskog Demokratskog Saveza Slavonije i Baranje (HDSSB) je stavio svoj mandat u
mirovanje, te povodom istoga, riječ daje Dariu Pažin – predsjedniku Mandatne komisije.
Dario Pažin – predsjednik Mandatne komisije iznosi da je vijećnik Zlatko Kovačević
dana 15. lipnja 2015. godine dostavio pisani zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje iz
osobnih razloga. HDSSB, umjesto vijećnika Zlatka Kovačević predlaže Nikolu Bošnjak iz
Jakšića, M. Gupca 3.
Razmatrajući podneseni zahtjev, Mandatna komisija predlaže, a općinsko Vijeće
jednoglasno donosi,
Zaključak
o usvajanju Izvješća Mandatne komisije i verifikaciji
mandata vijećnika Općinskog Vijeća Općine Jakšić
(Tekst Zaključka prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Predsjednik Vijeća poziva Nikolu Bošnjak, na davanje svečane prisege. Nikola
Bošnjak izgovorio je tekst prisege, na kraju istog izgovorio je riječ „Prisežem“, te potpisao
tekst prisege.

Ad. 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić
za 2015. godinu:
Predsjednik Vijeća riječ daje Marici Marić koja iznosi da ukupni prihodi za razdoblje
od 01.01.2015.do 30.06.2015.godine iznose 5.613.038,21 kn, a primici od financijske
imovine i zaduživanja iznose 419.000,12kn, a ukupni rashodi iznose 2.704.749,51 kn, a izdaci
za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 2.830.000,00kn. Višak prihoda i primitaka
iznosi 497.288,82 kn. Stanje žiro računa l. siječnja 2015.godine iznosilo je 170.295,00kn, a
stanje žiro računa na dan 30. lipnja 2015. iznosi 386.972,80kn. Neplaćene obveza iznose
766.591,35kn.
Predsjednik se zahvaljuje gospođi Marić na izlaganju, te otvara raspravu. Pitanja nije
bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo,
te sa 12 (dvanaest) glasova „ZA“ donijelo
Polugodišnji
izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2015. godinu
(Tekst Izvještaja prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio)

Ad. 3. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od
01.siječnja do 30.lipnja 2015. godine:
Općinski načelnik izložio je predmetno izvješće. Predsjednik se zahvalio općinskom
načelniku na izlaganju, te otvara raspravu po istom.
Vijećnik, Robert Vrba javio se sa pitanjem u svezi betoniranja bine u Rajsavcu, da li
se po tom pitanju nešto radilo?
Općinski načelnik iznosi da je još i to zaboravio spomenuti u svom izvješću, a ovih
dana je to riješeno.
Budući da više nije bilo pitanja, predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je
Općinsko Vijeće jednoglasno prihvatilo, te sa 12 (dvanaest) glasova „ZA“ d onijelo
Zaključak
o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje
od 01. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015.
(Tekst Zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog načelnika Općine Jakšić:
Predsjednik Vijeća riječ daje Jagodi Kovačić koja iznosi da smo, sukladno Uputi za
postupanje u svezi prava lokalnih dužnosnika, izdanoj od strane Ministarstva uprave, dužni do
30. rujna uskladiti svoje akte sa navedenom Uputom kojom je propisano da obavljanje
dužnosti općinskog načelnika nije isto što i rad na službeničkom radnom mjestu, pa se tako ne
može izjednačiti po bilo kojoj osnovi, nego su to dužnosti na koju je općinski načelnik izbran
na lokalnim izborima u skladu sa zakonom. Što se tiče ostvarivanja prava iz rada, oni
dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno, ostvaruju prava iz mirovinskog i
zdravstvenog osiguranja, imaju pravo na plaću i radni staž osiguranja, pravo na naknadu

stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti npr. putni i drugi
troškovi nastali u svezi s obnašanjem dužnosti, troškovi prijevoza, dnevnica, službenog
automobila, mobitela, odnosno više nemaju pravo na primjerice plaćeni i neplaćeni dopust,
regres, jubilarnu nagradu, otpremninu… Ne izdaju im se rješenja o korištenju godišnjeg
odmora i sl., te je slijedom svega naprijed navedeno ukazano nam da do 30. rujna uskladimo
svoje akte s istim, a što i proizlazi iz prijedloga ove odluke.
Predsjednik se zahvaljuje gospođi Kovačić na obrazloženju, te otvara raspravu. Pitanja
nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je općinskog Vijeće jednoglasno – sa
12 (dvanaest) glasova „ZA“ donijelo
Odluku
o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog načelnika Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 5. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i
ponovnu uporabu informacija Općine Jakšić:
Predsjednik Vijeća riječ daje Jagodi Kovačić koja iznosi da smo, sukladno odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama dužni, kao tijelo javne vlasti, omogućiti pristup
informacijama te isto tako odrediti ograničenja prava na pristup informacijama, donijeti sve
akte propisane navedenim Zakonom, odrediti službenika za informiranje, ustrojiti službeni
upisnik itd. Ništa od ovoga nije novo, samo se radi o zakonskim usklađenjima.
Predsjednik se zahvaljuje gospođi Kovačić na obrazloženju, te otvara raspravu.
Pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je općinskog Vijeće
jednoglasno – sa 12 (dvanaest) glasova „ZA“ donijelo
Zaključak
o donošenju Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
i ponovnu uporabu informacija Općine Jakšić
(Tekst Zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 6. Prijedlog Odluke o usklađenu Prostornog plana uređenja Općine
Jakšić sa Zakonom o prostornom uređenju (NN, broj 153/13):
Predsjednik vijeća riječ daje općinskom načelniku koji iznosi da se usklađenje
Prostornog plana uređenja Općine donosi samo i zbog usklađenja sa Zakonom o
prostornom uređenju i gradnji. Plan je izradio Zavod za prostorno uređenje Požeško –
slavonske Županije.
Predsjednik se zahvaljuje općinskom načelniku na obrazloženju, te otvara raspravu.
Pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je općinskog Vijeće
jednoglasno – sa 12 (dvanaest) glasova „ZA“ donijelo

Odluku
o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Jakšić sa
Zakonom o prostornom uređenju (NN, broj 153/13)
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 7. Prijedlog odluke o osnivanju Gospodarske zone Jakšić:
Predsjednik Vijeća riječ daje Jagodi Kovačić koja iznosi da je donošenje ovakve
odluke prvi korak, a isto je i obuhvaćeno preporukama Državnog ureda za reviziju kad su nam
radili reviziju ulaganja u poduzetničke zone. Za Gospodarsku zonu Jakšić imamo izrađenu i
stručnu studiju opravdanosti izgradnje, nakon donošenja odluke o osnivanju, na jesen
planiramo krenuti u postupak javne nabave u svezi izgradnje komunalne infrastrukture.
Predsjednik se zahvaljuje gospođi Kovačić na obrazloženju, te otvara raspravu.
Općinski vijećnik Drago Čevapović obratio se pitanjem kada se planira dati gospodarska zona
zainteresiranima. Općinski načelnik odgovorio je da je prvi početak gradnja infrastrukture, a
ima i zainteresiranih subjekata. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je općinskog
Vijeće jednoglasno – sa 12 (dvanaest) glasova „ZA“ donijelo
Odluku
o osnivanju Gospodarske zone Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Prije prelaska na novu točku dnevnog reda, Vijećnica Ankica Pečur ispričala se
nazočnima što mora napustiti sjednicu Vijeća, zbog odlaska na put, te ista napušta sjednicu.

Ad. 8. Prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama s
Hrvatskim telekomom:
Predsjednik Vijeća riječ daje općinskom načelniku koji iznosi da se ovdje radi o
potpisivanju ugovora o pravu služnosti na javnim površinama sa Hrvatskim telekomom.
Hrvatski telekom na području naše Općine ima izgrađenu elektroničku komunikacijsku
infrastrukturu i povezanu opremu za koju posjeduje dozvole za gradnju odnosno koje koristi
bez sudskog spora s Općinom čime je stekao uvjete za ishođenje dozvole za pravo puta.
Općina je u svojim dokumentima prostorno planskog uređenja planirala elektroničku
komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu na način kojim se ne ograničuje
razvoj elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture. Na
ime godišnje naknade, utvrđen je godišnji iznos naknade od 35.048,50kn i to za dužinu
kabelske kanalizacije od 3.589,97m i elektroničkog komunikacijskog voda dužine 4.502.89m
po jediničnoj cijeni od 6kn/m2.

Predsjednik se zahvaljuje općinskom načelniku na obrazloženju, te otvara raspravu.
Pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je općinskog Vijeće
jednoglasno – sa 11 (jedanaest) glasova „ZA“, donijelo
Zaključak
o prihvaćanju Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama
(Tekst Zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

9. Rasprava izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor
članova Savjeta mladih Općine Jakšić, glasovanje o istom, te tajnim glasovanjem
izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Jakšić:
Predsjednik Vijeća otvara raspravu po predmetnom Izvješću. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je općinsko Vijeće jednoglasno – sa 11
(jedanaest) glasova „ZA“, donijelo
Zaključak
o donošenju prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta
prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Općine Jakšić
(Tekst Zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Predsjednik poziva vijećnike da se provede tajno glasovanje za izbor članova i
zamjenika članova Savjeta mladih Općine Jakšić. Objašnjen je postupak glasovanja.
Nakon provedenog tajnog glasovanja utvrđeni su rezultati izbora za članove i
zamjenike članova Savjeta mladih Općine Jakšić, kako slijedi:
l. Kandidatkinja Anamarija Obradović (zamjenik kandidatkinje Tomislav Varela)- 11glasova
2. Kandidatkinja Dubravka Brković (zamjenik kandidatkinje Emanuel Penava)– 11 glasova
3. Kandidatkinja Nikolina Nikolaš (zamjenica kandidatkinje – Marinela Žutić)– 11 glasova
4. Kandidat Mihael Soldo (zamjenica kandidata Ljubica Marković) -11 glasova
5. Kandidat Leo Pažin (zamjenica kandidata Valentina Machaček) – 11 glasova

O izboru kandidata i njihovih zamjenika donosi se Rješenje o izboru Savjeta mladih
Općine Jakšić, koje će se objaviti Službenom glasniku Općine Jakšić i na web stranicama
Općine Jakšić.
Ovim je dnevni red današnje sjednice odrađen.
Prije zaključivanja sjednice, predsjednik Vijeća pozvao je sve vijećnike da se uključe u akciju
pomoći roditeljima koji su prevareni za ljetovanje djece na moru.
Vijećnik Dario Pažin isto tako poziva sve da se uključe u akciju, sukladno svojim
mogućnostima. Poziva sve vijećnike s rodbinom i prijateljima na koncert koji će organizirati
HKUD Slavonija iz Jakšića, 01. kolovoza gdje će se pokušati skupiti donacije. Nastupit će
tamburaški sastav Srce Bećarsko, bit će to zabava na otvorenom.
Općinski načelnik daje podršku akciji, žao mu je djece što su izvarana, no dogovoreno je da
djeca idu na more, a sada pitanje je koliko brzo ćemo prikupiti sredstva – izložio je na kraju
općinski načelnik.
Predsjednik Vijeća zahvalio se svima na radu i sudjelovanju, te zaključio 13. po redu sjednicu
Općinskog Vijeća Općine Jakšić.
Dovršeno u 21,10 sati.
ZAPISNIK VODILA:
PREDSJEDNIK:
Jagoda Kovačić

Boško Obradović, prof

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne Novine, broj 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.- pročišćeni tekst), i članka 35. Statuta Općine Jakšić
(„Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 77/13 i 83/14), Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 13.
sjednici održanoj dana 09. srpnja 2015. , donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata
za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Jakšić
1. Općinsko vijeće Općine Jakšić prihvaća Izvješće o provjeri formalnih uvjeta
prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine
Jakšić.
2. Izvješće o iz točke l. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini sastavni dio istog.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:021-01/14-01/34
URBROJ:2177/04-01/1-15-5
Jakšić, 09. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
Mandatna komisija

OPĆINSKOM VIJEĆU
OPĆINE JAKŠIĆ
Zakonom o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12) u članku 79. stavak 6.
propisano je da član predstavničkog tijela ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj
mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku
predstavničkog tijela.
- Vijećnik ZLATKO KOVAČEVIĆ dana 15. lipnja 2015. godine dostavio je pisani
zahtjev za stavljanje mandata u mirovanje iz osobnih razloga.
Hrvatski Demokratski Savez Slavonije i Baranje (HDSSB), Osijek Trg Lava Mirskog
1/II, umjesto vijećnika Zlatka Kovačević predložio je Nikolu Bošnjak iz Jakšića,
Matije Gupca 3.
Mandatna komisija na sjednici održanoj 08. srpnja 2015. razmotrila je zahtjev za
mirovanje vijećnika Zlatka Kovačević i Obavijest o odluci Hrvatskog Demokratskog Saveza
Slavonije i Baranje, zaprimljenu 15. lipnja 2015., da se umjesto Zlatka Kovačević imenuje
vijećnik Nikola Bošnjak, Matije Gupca 3, Jakšić, te predlaže Općinskom Vijeću da donese
zaključak čiji prijedlog glasi:

PREDSJEDNIK:
Dario Pažin

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-05/15-01/21
URBROJ:2177/04-01/1-15-1
Jakšić, 09. srpnja 2015.
Na temelju članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi
(«NN», br. 19/13-pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta općine Jakšić (Službeni glasnik
Općine Jakšić, broj 77/13i 83/14), Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 13. sjednici održanoj
09. srpnja 2015., donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća Mandatne komisije i
verifikaciji mandata vijećnika
Općinskog Vijeća općine Jakšić
1. Utvrđuje se da je iz razloga iz članka 79. stavka 6. Zakona o lokalnim izborima
(Narodne novine broj 114/12.) stavit mandat u mirovanje vijećnika:
- Zlatka Kovačević, Bertelovci 48.
2. Umjesto izabranog člana predlagatelj kandidacijske liste – Hrvatski Demokratski
Savez Slavonije i Baranje (HDSSB), Osijek Trg Lava Mirskog 1/II, odredio je
zamjenika:
- Nikola Bošnjak, Matije Gupca 3, Jakšić,OIB:42262474599.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Općine Jakšić».

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
Na temelju članka 35. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj:33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13.- pročišćeni tekst), i članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni
glasnik Općine Jakšić“, broj: 77/13 i 83/14), Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 13. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2015. , donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Jakšić
1. Općinsko vijeće Općine Jakšić prihvaća Izvješće o radu općinskog načelnika za
razdoblje od 01. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine.
2. Izvješće o radu općinskog načelnika iz stavka l. ovog Zaključka čini sastavni
dio istog.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:021-01/15-01/22
URBROJ:2177/04-01/1-15-1
Jakšić, 09. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne Novine, broj 87/08, 36/09, 46/09
136/12 i 15/15), te članka 35. stavak 1. alineja 5. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik
Općine Jakšić“, broj, 77/13. i 83/14), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 13. sjednici
održanoj dana 09. srpnja 2015.godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ
ZA 2015. GODINU

I.

OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2015. godinu (u daljnjem tekstu:
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna) sastoji se od:

A.

RAČUNA PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

5.516.014,36 kn

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

97.023,85 kn

RASHODI POSLOVANJA

1.463.540,49 kn

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.241.209,02 kn

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

2.908.288,70 kn

B. RAČUN FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINEI ZADUŽIVANJA

419.000,12kn

IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

2.830.000,00kn

NETO FINANCIRANJA

-2.410.999,88kn

C. RASPOLOŽIVA REDSTVA IZ PRETHODINH GODINA

0

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

497.288,82 kn

Članak 2.
Višak prihoda i primitaka iznosi 497.288,82 kn. Stanje žiro računa 1. siječnja 2015. iznosilo je
170.295,00 kn, a stanje žiro računa na dan 30. lipnja 2015. iznosi 386.972,80kn. Neplaćene obveze
iznose 766.591,35 kn.

Članak 3.
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu
prihoda i rashoda i Računu financiranja.
II. POSEBNI DIO
Članak 4.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu Općine
Jakšić ostvareni u ukupnoj svoti od 2.704.749,51 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplate
zajmova ostvareni u iznosu od 2.830.000,00 kn raspoređuju se po programima u Posebnom
dijelu Proračuna.

Članak 5.
Financijski izvještaji (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za
razdoblje od 01.01. 2015. do 30.06.2015.,, Izvještaj o obvezama za razdoblje od 01.04. 2015.
do 30.06.2015., te Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2015. do
30.06.2015., sastavni su dio ovog izvještaja o polugodišnjem izvršenju proračuna i neće biti
posebno objavljeni u „ Službenom glasniku Općine Jakšić“
III.

ZAVRŠNE ODREDBE
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakšić za 2015. godinu objaviti će
se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-05/14-01/26
URBROJ:2177/04-01/15-1
Jakšić, 09. srpnja 2015.
PREDSJEDNIK:

Boško Obradović,prof.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne Novine, broj :19/13.- pročišćeni tekst) i članka 35. stavka 1. alineja 3. Statuta Općine Jakšić
(Službeni glasnik Općine Jakšić broj 77/13 i 83/14), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 13. sjednici
održanoj dana, 09. srpnja 2015. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Gospodarske zone Jakšić

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Gospodarska zona Jakšić u Jakšiću (u nastavku teksta: Gospodarska
zona). Gospodarska zona nalazi se unutar granica obuhvata Urbanističkog plana uređenja
Gospodarske zone Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić, broj: 59/10), a na području obuhvata
određenog ovom Odlukom.

Članak 2.
Gospodarska zona obuhvaća područje slijedećih katastarskih čestica u katastarskoj općini
Jakšić: 1876/1, 1876/2, 1876/3, 1876/4, 1876/5, 1876/6, 1876/7, 1876/8, 1876/9, 1876/10, 1876/11,

,

1876/12, 1873/1, 1873/2, 1875/1, 1875/2 1878/2, 1879/9, 1879/7, 1928/8, 1928/9.
Članak 3.
Gospodarska zona obuhvaća ukupnu površinu od 16,92ha, a nalazi se istočno od
građevinskog područja naselja Jakšić, te sjeverno od lokalne željezničke pruge II reda – II208
Pleternica (II 207) –Velika.
Članak 4.
Osnivač i upravitelj Gospodarske zone je Općina Jakšić.
Članak 5.
Područje unutar Gospodarske zone nije izgrađeno.
Gradnja unutar Gospodarske zone, te njezino opremanje u uređenje provodit će se u skladu
sa Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne Novine, broj, 93/13., 114/13.i
41/14.) i važećom prostorno – planskom dokumentacijom.
Unutar Gospodarske zone utvrđene su četiri osnovne namjene prostora (zone) ,na sljedeći
način :

-gospodarska namjena, zaštitne zelene površine, vodne površine – kanal melioracijske
odvodnje i prometne površine.
Na površini (zoni) gospodarske namjene planirana je gradnja građevina osnovne namjene
(sadržaje) kao što su: proizvodne građevine (industrijske i zanatske), poslovne građevine (uslužne,
trgovačke i komunalno –servisne), skladišne građevine, ugostiteljsko – turističke građevine (osim
izletišta i kampa), poljoprivredne građevine (osim građevina za uzgoj životinja), sve javne zelene
površine, zaštitne zelene površine, građevine privremenog karaktera koje se postavljaju na površine
javne namjene, postavljanje reklamnih panoa i sl., odgovarajuće infrastrukturne građevine
(građevine niskogradnje, parkirališne površine, pristupne ceste, benziske stanice i sl., građevine i
vodovi infrastrukture).
Na površini (zoni) zaštitne zelene površine moguće je graditi građevine i sadržaje zaštitne
zelene površine i odgovarajuće infrastrukturne građevine (melioracijski kanali, vodovi infrastrukture i
sl.)
U namjeni vodne površine – melioracijski kanali mogu se graditi odgovarajuće infrastrukturne
građevine.
Na prometnim površinama dozvoljeno je uređenje i gradnja prometnih površina i prateće
opreme, zelenih površina, kanala, te postavljanje komunalne i druge infrastrukture, sukladno
posebnim propisima.
U cilju gradnje građevina i uređenja površina unutar područja Gospodarske zone, općina
Jakšić izgradit će potrebnu komunalnu infrastrukturu te javno prometne površine.
Članak 6.
Sastavni dio ove odluke čini preslika Kartografskog prikaza UPU gospodarske zone Jakšić, broj
1.-korištenje i namjena površina.
Prilog iz stavka 1. Ovog članka nije predmetom objave u Službenom glasniku Općine Jakšić.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA: 021-01/15-01/24
URBROJ:2177/04-01/1-15-1
Jakšić, 09. srpnja 2015.godine

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

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN,
broj:33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12 i
19/13.- pročišćeni tekst), i članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine
Jakšić“ broj, 77/13.i 83/14.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 13. sjednici održanoj dana
09. srpnja 2015. , donosi
ZAKLJUČAK
o donošenju Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija
Općine Jakšić

1. Ovim Zaključkom prihvaća se i donosi Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Jakšić, a kojim Općina Jakšić ispunjava
svoju obvezu omogućavanja pristupa zatraženoj informaciji te ograničenja prava na pristup
informacijama, sve u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

2. Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija Općine Jakšić iz stavka l. ovog Zaključka čini sastavni dio istog.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:021-01/15-01/ 19
URBROJ:2177/04-01/1-15-2
Jakšić, 09. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN,
broj:33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12 i
19/13.- pročišćeni tekst), i članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine
Jakšić“ broj, 77/13.i 83/14.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 13. sjednici održanoj dana
09. srpnja 2015. , donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama

1. Ovim Zaključkom prihvaćaju se uvjeti iz predloženog ugovora o osnivanju prava
služnosti na javnim površinama.
2. Općinski načelnik Općine Jakšić ovlašćuje se za potpis ugovora iz točke l. ovog zaključka
sa Hrvatskim telekomom d.d., Roberta Mihanovića Frangeša 9, Zagreb, te za poduzimanje svih
ostalih potrebnih radnji za provođenje ovog Zaključka i predmetnog Ugovora.
Članak 7.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/15-01/25
URBROJ:2177/04-01/1-15-2
Jakšić, 09. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

Na temelju članka 35.stavka 1.točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne Novine, broj 19/13.-pročišćeni tekst), članka 3. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine, broj 28/10), te članka 35.
Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“ broj 77/13. i 83/14.), Općinsko
vijeće Općine Jakšić, na 13. sjednici održanoj 09. srpnja 2015. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog načelnika Općine Jakšić
Članak l.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog
načelnika Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, broj 58/10 od 25. svibnja 2010,
88/14 od 27.listopada 2014 i 92/15 od 24.veljače 2015.- u nastavku teksta: Odluka).
Članak 2.
Članak 5. Odluke mijenja se i glasi:
„Osim zakonom utvrđenog prava na plaću i staž osiguranja, općinski načelnik ima
pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastali u svezi s obnašanjem dužnosti, pravo
na korištenje službenog mobitela i službenog automobila. “
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana njene objave u „ Službenom
glasniku Općine Jakšić“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/15-01/23
URBROJ:2177/04-01/1-15-1
Jakšić, 09. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

