SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE JAKŠIĆ
List izlazi prema potrebi

Jakšić, 24 .ožujka 2014.
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Na temelju članka 110. zakona o proračunu (NN, br. 87/08. i 136/12.), te članka 35.
Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik broj: 77/2013.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 4.
sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014.godine, donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ
za 2013. GODINU

I.

OPĆI DIO
Članak l.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2013. godinu (u daljnjem
tekstu: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna) sastoji se od:
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

4.354.503,03 kn

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA

311.416,10 kn
3.030.094,57 kn

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.487.069,62 kn

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

148.754,94 kn

B. RAČUN FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINEI ZADUŽIVANJA

0

IZDACI ZA FIN.IMOVINUI OTPLATE ZAJMOVA

0

NETO FINANCIRANJA

0

C. RASPOLOŽIVA REDSTVA IZ PRETHODINH GODINA
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE +RASPOLOŽIVA
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0

148.754,94 kn

Članak 2.
Višak prihoda iznosi 148.754,94 kn. Stanje žiro računa 1. siječnja 2013. iznosilo je
97.367,45 kn, a stanje žiro računa na dan 31. prosinca 2013. iznosi 326.398,65kn. Neplaćene
obveze iznose 235.541,00 kn.
Članak 3.
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u
Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.
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II. POSEBNI DIO
Članak 4.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu
Općine Jakšić ostvareni u ukupnoj svoti od 4.517.164,19 kn i izdaci za financijsku
imovinu i otplate zajmova ostvareni u iznosu od 0,00 kn raspoređuju se po
programima u Posebnom dijelu Proračuna.
Članak 5.
Financijski izvještaji (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za razdoblje od 01.01. 2013. do 31.12.2013.,Bilanca, Izvještaj o novčanim tijekovima
za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12. 2013. , Izvještaj o obvezama za razdoblje od
01.10. 2013. do 31.12.2013., Izvještaj o rashodima po funkcijskoj klasifikaciji za
razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013., Izvještaj o promjenama u vrijednosti i
obujmu imovine i obveza za razdoblje od 01.01.2013. do 31.01.2013., te Bilješke uz
financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013., sastavni su dio ovog
izvještaja o godišnjem izvršenju proračuna i neće biti posebno objavljeni u Službenom
glasniku Općine Jakšić.

III.

ZAVRŠNE ODREDBE
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakšić za 2013. godinu
objaviti će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK:

KLASA:021-01/14-01/08
URBROJ:2177/04-03/14-1

Boško Obradović,prof,v.r.

Jakšić, 24. ožujka 2014.
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Na temelju članka 73. zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (NN, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01.,
150/02., 147/03., 132/06., 26/07.- Odluka Ustavnog suda RH i 73/08.) i članka 84. Pravilnika
o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN, br. 114/10.), te članka 35. Statuta
Općine Jakšić (Službeni glasnik broj: 77/2013.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 4.
sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014.godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu
Članak 1.
Utvrđuje se da je Općina Jakšić u 2013. godini ostvarila poslovni rezultat:
-

Višak prihoda poslovanja (račun 92211) u iznosu 11.790.094,67 kn
Manjak prihoda od nefinancijske imovine (račun 92222) u iznosu 11.699.237,02kn
Manjak primitaka od nefinancijske imovine (račun 92223) u iznosu 0,00 kn

Članak 2.
Višak prihoda u iznosu 90.857,65 kn utrošit će se za rashode tijekom 2014.
godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

PREDSJEDNIK:
KLASA:021-01/14-01/ 09
URBROJ:2177/04-03/14-1

Boško Obradović, prof.,v.r.

Jakšić, 24. ožujka 2014.
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Na temelju članka 35. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN, broj:33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12 i 19/13.- pročišćeni tekst), i članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni
glasnik Općine Jakšić broj: 77/2013.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 4. sjednici održanoj
dana 24. ožujka 2014. , 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. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-05/14-01/06
URBROJ:2177/04-03/14-1
Jakšić, 24. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.,v.r.
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Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br.36/95.,
70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04-uredba,
178/04., 38/09.,79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13 i 153/13), i članka 52.
stavak 3. alineja 23. Statuta općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj 77/13.),
općinski načelnik Općine Jakšić općinskom Vijeću podnosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Jakšić za 2013.

Članak l.
Utvrđuje se da je u tijeku 2013. izvršen Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture kako slijedi:
l. javna rasvjeta
2.nerazvrstane ceste
Građenje objekata u točki l. prednjeg stavka financirano je iz
l) proračuna
475.378,44 kn
2)drugih izvora-MRRFEU (san.nog.i izgr.vrtića) 868.095,93 kn
- IPARDMJERA 301 (cesta prema vrtiću)
0,00 kn
- ostali prihodi
0,00 kn
UKUPNO (1-2)

1.343.474,37 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 financirano je iz:
l) proračuna
11.250,00 kn
2) drugi izvori utvrđeni posl.zak.-sufinanciranje građ.
0,00 kn
3) drugi izvori- Hrv.vode,MRRFEU,IPARD Mjere 301
0,00 kn

UKUPNO (1 , 2 i 3)

11.250,00 kn
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- 2 Članak 3.
Objekti i prihodi navedeni u članku 1.i 2. ovog Programa raspoređeni su:
IZNOS U KUNAMA

NAZIV OBJEKTA

2013.

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. proj.dok. i dr.za izgr. Odvojka ul. S. Radića prema vrtiću
3.2. izgradnja vrtića – I faza
4. NOGOSTUP
4.1. sanacija asf.zas. na kolniku i nogostup Jakšić

UKUPNO: (A)

49.721,25
1.225.657,19
68.095,93

___________________________________________
1.343.474,37

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-Svetinja
Bertelovci - Jakšić
0,00
2.2. izgradnja kanal.mreže nas.Radnovac-Rajsavac
0,00
2.3. izgr.proj.dok.i građ.dozv.za kanal.i vod. mreže naselja Treštanovci
11.250,00
2.4. izrada proj.dok. i građ.dozvole za kanal.mrežu naselja Svetinja
0,00
2.5.izrada proj.dok. reg.sust.odvodnje otp.voda nas.Jakšić
i priključak na preč.grada Pleternice
0,00
2.6. Izrada proj.dok.i građ.dozv.za izgr.kanal.
mreže Tekić
0,00
2.7. izrada proj.dok.i građ.dozv.za izgr.kanalizacije i
mreže Cerovac – Granje
0,00
2.8. izgradnja i rekonstrukcija kanal.naselje Jakšić
0,00
2.9. proj.dok.građ.dozv.i izgr.vodovod.mreže Tekić
0,00
2.10. proj.dok.građ.dozv.i izgr.vodovod.mreže
Cerovac –Granje
0,00
_____________________________________________
UKUPNO:(B)
11.250,00

SVEUKUPNO: (A+B)

1.354.724,3
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- 3 Članak 4.

Ovo Izvješće podnosi se općinskom Vijeću na usvajanje.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:363-01/14-01/07
UR.BROJ:2177/04-02/01-14-1

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević,dipl.ing.,v.r.

Jakšić, 10. ožujka 2014.

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: 77/2013.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 4. sjednici održanoj
dana 24. ožujka 2014. , donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Jakšić za 2013. godinu
l. Općinsko vijeće Općine Jakšić prihvaća Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Jakšić za 2013. godini.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:363-01/14-01/07
URBROJ:2177/04-01/14-2
Jakšić, 24. ožujka 2014.

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

22

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N.br. .26/03.pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09.,153/09., 90/11. 144/12., 94/13 i 153/13 ), te
članka 52. stavka 3. alineja 23. Statuta općine Jakšić (Službeni glasnik broj: 77/13.), općinski
načelnik Općine Jakšić općinskom Vijeću podnosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 28. ZKG
u 2013.godini u Općini Jakšić

I.
Utvrđuje se da je u tijeku 2013. izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. u Općini Jakšić,
kako slijedi:
I – Za komunalnu djelatnost odvodnja atmosferskih voda
Radovi predviđeni u točki I. navedenog Programa izvršeni su u iznosu 8.821,25kn.
Ostala osigurana sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđenih u
ukupnom iznosu 6.178,75kn iz sredstava komunalne naknade, utrošit će se u narednoj godini.
II – Za komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta
Radovi predviđeni u točki II .Programa izvršeni su u iznosu 195.162,50 kn, koja su
utrošena iz sredstava komunalne naknade i šumskog doprinosa.
Ostala osigurana sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđeni u
ukupnom iznosu od 137,50 kn iz sredstava komunalne naknade, proračuna i šumskog
doprinosa, utrošit će se u narednoj godini.

III – Za komunalnu djelatnost održavanje groblja
Radovi predviđeni u točki III . Programa izvršeni su u iznosu od 63.599,58 kn, koja su
utrošena iz sredstava komunalne naknade.
Ostala osigurana sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki u ukupnom
iznosu od 20.400,42 kn iz sredstava komunalne naknade utrošit će se u narednoj godini.
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IV- Za komunalnu djelatnost javna rasvjeta
Radovi predviđeni u točki IV. Programa izvršeni su u iznosu od 209.554,97 kn,
koja su utrošena iz sredstava komunalne naknade.
Ostala osigurana sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki u
ukupnom iznosu od 7.545,03 kn iz sredstava komunalne naknade utrošit će se u
narednoj godini.

II.
Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Jakšić na usvajanje.

KLASA:363-01/14-01/06
URBROJ:2177-04-02/01-14-1

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević,dipl.ing.,v.r.

Jakšić, 10. ožujka 2014
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: 77/2013.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 4. sjednici održanoj
dana 24. ožujka 2014. , donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

l. Općinsko vijeće Općine Jakšić prihvaća Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:363-01/14-01/06
URBROJ:2177/04-01/14-2
Jakšić, 24. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.,v.r.
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Na temelju članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj:77/13), a
temeljem članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( „Narodne novine“ br.
94/13.), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 4. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014. donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA
gospodarenja otpadom Općine Jakšić za 2013. godinu
Izvješće o izvršenju Plan gospodarenja otpadom Općine Jakšić za 2013. godinu sadrži:
1. Mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada
Sakupljanje komunalnog otpada na cijelom području Općine Jakšić povjereno je
trgovačkom društvu za komunalne djelatnosti «Tekija» d.o.o.,Požega temeljem Odluke o
komunalnim djelatnostima na području Općine Jakšić od 21. prosinca 2011. godine
( Službeni glasnik Općine Jakšić broj 69/11.).
Odlukom o sakupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom od
17. prosinca 2009. (Službeni glasnik Općine Jakšić broj 55/09.) uređeno je sakupljanje, odvoz
i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom te način obračuna troškova gospodarenja
komunalnim otpadom iz domaćinstava i gospodarskih subjekata na području Općine Jakšić, a
poslove sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada obavlja Tekija d.o.o. Požega.
Odlukom Isporučitelj usluge ima obvezu osigurati odvojeno sakupljanje korisnog i
zelenog otpada u roku od osamnaest (18) mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke.
Ukupna godišnja količina sakupljenog i odloženog komunalnog otpada na području
Općine Jakšić prema izvješću isporučitelja usluge iznosi:
-miješani komunalni otpad
502.780 kg
-biorazgradivi otpad
23.740 kg
-glomazni otpad
2.740 kg
- otpad iz Pjeskolova
43.676 kg
2. Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad
Na području općine Jakšić nema građevine za zbrinjavanje, odnosno odlaganje
komunalnog otpada. Odlagalište koje se koristi za zbrinjavanje komunalnog otpada nastalog
na području općine Jakšić, locirano je na prostoru „Vinogradine“ (naselje Alilovci ) a njime
upravlja Komunalno poduzeće «Tekija» d.o.o. Požega te Općina nema nikakvih upravljačkih i
nadzornih prava nad odlagalištem.
Ugovorom između gradova i općina u sastavu Požeško-slavonske županije o
uspostavi Županijskog centra za gospodarenje otpadom određeno je da Tekija d.o.o.,Požega
bude operativni nositelj izrade projektne dokumentacije, izgradnje i upravljanja Županijskim
centrom za gospodarenje otpadom na lokaciji postojećeg odlagališta „Vinogradine“.
3. Aktivnosti na sanaciji neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša
U Općini Jakšić tijekom 2013. godine izvršena je sanacija neuređenih odlagališta i to
na lokacijama navedenim u Planu gospodarenja otpadom na području Općine Jakšić kako
slijedi:
- čišćenje, sanacija divlje deponije u Treštanovcima te odvoz na deponiju Vinogradine
– 17.562,50 kn - za radove na čišćenju i sanacijama divljih deponija izvršitelj je BBS –Trans,
Trenkovo. Sanacija je vršena na način da je izvršeno uklanjanje i zbrinjavanje građevinskog
i komunalnog otpada čišćenjem terena i odvoženjem istog na deponiju „Vinogradine“.
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- naknada za odvoz, odlaganje i zbrinjavanje otpada na odlagalište “ Vinogradine“
(Grad Požega,Tekija d.o.o.) – 65.222,21 kn.

4. Izvori i visina sredstava za provedbu sanacije
Za sanaciju neuređenih odlagališta iz točke 3. ovog Izvješća utrošeno je ukupno
82.784,71 kuna proračunskih sredstava.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:363-01/14-01/08
URBROJ:2177/04-02/01-14-1
Jakšić, 24. ožujka 2014.
PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.,v.r.
Na temelju članka 7.stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe („Narodne novine“broj 24/11., 61/11. i 27/13.) , članka 35. stavka 1.točke 2.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 19/13- pročišćeni tekst) te
članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“ broj 77/13.), Općinsko
Vijeće Općine Jakšić na 4. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014. godine, donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
u općinskom Vijeću Općine Jakšić u 2014. godini
Članak l.
Ovom Odlukom uređuje se način financiranja političkih stranaka čiji su kandidati
izabrani za vijećnike u Općinskom vijeću Općine Jakšić i način financiranja nezavisnih
kandidata izabranih s nezavisnih lista za vijećnike u Općinskom vijeću.
Članak 2.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
Općinskog vijeća Općine Jakšić osiguravaju se iz Proračuna Općine Jakšić u iznosu koji se
određuje u Proračunu Općine Jakšić za svaku godinu za koju se proračun donosi. Za 2014.
godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00kn.
Pravo na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Jakšić imaju političke
stranke koje imaju vijećnika u Općinskom vijeću i nezavisni vijećnici u Općinskom vijeću
izabrani s liste grupe birača nezavisnih lista.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos
sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću Općine Jakšić tako da pojedinoj političkoj
stranci pripadaju sredstva razmjerna broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja
Općinskog Vijeća koje je konstituirano 14. lipnja 2013. godine, kako slijedi:
Politička stranka/
nez.lista

ukupan
broj

žene

Godišnji
Iznos po

Isplata
I.

Isplata
II.

Isplata
III.

Isplata
IV.
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vijećnika
1

HDZ/HSP/HS
S
HDSSB
SDP/HSU
HNS

stranci

tromj.

tromj,

Tromj.

0

5
5.320,00

6
1.330,00

7
1.330,00

8
1.330,00

9
1.330,00

2

0

1.520,00

380,00

380,00

380,00

380,00

3

0

2.280,00

570,00

570,00

570,00

570,00

1

1

836,00

209,00

209,00

209,00

209,00

2
7

4

Tromj.

Ukoliko pojedinom vijećniku nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo
u političkoj stranci, financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke ostaju političkoj stranci čiji je
vijećnik bio član u trenutku konstituiranja Općinskog Vijeća Općine Jakšić.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se
raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni
slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.
Ukoliko nezavisni vijećnik Općinskog vijeća Općine Jakšić izabran s liste grupe
birača, nakon konstituiranja Općinskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u
Općinskom Vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Jakšić
ostaju tom vijećniku, izabranom s liste grupe birača, te se na istog i na dalje primjenjuju sve
odredbe ove Odluke koje se odnose na nezavisne vijećnike izabrane s liste grupe birača.
Za svakog izabranog člana Općinskog Vijeća podzastupljenog spola, političkim
strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznos predviđenog po svakom članu
Općinskog Vijeća Općine Jakšić određenog u članku 3.stavku l. ove Odluke.
Članak 4.
Raspoređena sredstva doznačuju se na žiro račun političke stranke odnosno na poseban
račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima.
Vijećnici izabrani s liste grupe birača dužni su otvoriti poseban račun za redovito
financiranje svoje djelatnosti.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-01/14-01/07
URBROJ:2177/04-01/01-14-1
Jakšić, 24. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.,v.r.
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Na temelju članka 15. Poslovnika općinskog Vijeća Općine Jakšić (Službeni glasnik
Općine Jakšić broj: 77/13), Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog
vijeća Općine Jakšić na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
l. Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost razmotrila je i usvaja:
-

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Općine Jakšić.
Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Jakšić.

2. Predlaže se Općinskom vijeću Općine Jakšić da prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Općine Jakšić i prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika
općinskog vijeća Općine Jakšić, donese u predloženom tekstu.

KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JAKŠIĆ

DOSTAVITI:
1. Općinsko Vijeće,
2. Pismohrana.

PREDSJEDNIK:
Nikola Obradović,v.r.

KLASA:021-01/14-01/03
URBROJ:2177/04-01/01-14-2
Jakšić, 24. ožujka 2014.
Na temelju članka 8. i 35. stavka l. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN broj: 19/13- pročišćeni tekst, te članka 35. stavka l. alineje l. Statuta Općine
Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj:77/13), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 4.
sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014. godine, donosi
STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni Statuta Općine Jakšić
Članak 1.
Ovom se Statutarnom Odlukom mijenja i dopunjuje Statut Općine Jakšić (Službeni
glasnik Općine Jakšić broj: 77/13.- u nastavku teksta: Statut).
Članak 2.
U članku 21. Statuta u stavku 1. brišu se riječi „ radi prethodnog pribavljanja mišljenja
stanovnika o promjeni područja Općine“.
Članak 3.
U članku 21. Statuta u stavku 2. brišu se riječi „ upisanih u popis birača“.
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Članak 4.
U članku 40. Statuta u stavku l. alineja l.dodaju se riječi „ danom dostave pisane
ostavke“.
Članak 5.
Ova Statutarna Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:021-01/14-01/03
URBROJ:2177/04-14/01-2

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

Jakšić, 24. ožujka 2014.
Na temelju članka 33. stavka l. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN broj: 19/13- pročišćeni tekst, te članka 35. stavka l. alineje 2. Statuta Općine
Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj:77/13), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 4.
sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014. godine, donosi
POSLOVNIK
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jakšić
Članak l.
Ovim se Poslovnikom mijenja i dopunjuje Poslovnik Općinskog Vijeća Općine Jakšić
(Službeni glasnik Općine Jakšić broj:77/13. – u nastavku teksta: Poslovnik).
Članak 2.
U članku 40. stavku 3. Poslovnika riječi: „istovremeno financiranje“ zamjenjuju se
riječima „ privremeno financiranje“.
Članak 3.
U članku 40. stavku 4. Poslovnika iza riječi „razrješuje općinskog načelnika“ dodaju
se riječi „ i njegovog zamjenika“.
Članak 4.
U članku 51. stavku 2. Poslovnika brišu se riječi: “ili na prijedlog općinskog
načelnika“.
Članak 5.
U članku 5l. stavku 4. Poslovnika broj „8“ zamjenjuje se brojem „15“.
Članak 6.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Jakšić.

KLASA:021-01/14-01/10
URBROJ:2177/04-14/01-1

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.,v.r.

Jakšić, 24. ožujka 2014.
29

Na temelju članka 35. stavka l. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN broj: 19/13- pročišćeni tekst, te članka 35. stavka l. alineje 3. Statuta Općine
Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj:77/13), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 4.
sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014. godine, donosi

ODLUKU
o poništavanju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014.godini
Članak l.
Ovom se Odlukom poništava Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2014.
godini (Službeni glasnik Općine Jakšić broj:81/13), KLASA:363-03/13-01/37,
URBROJ:2177/04-01/13-1 od 19. prosinca 2013., budući je donošenje istog, temeljem članka
26. stavka 3. Zakona o vodama, u nadležnosti upravnog vijeća javnog isporučitelja vodnih
usluga.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njene objave u Službenom glasniku
Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:021-01/14-01/11
URBROJ:2177/04-14/01-2

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

Jakšić, 24. ožujka 2014.
Na temelju članka 15. stavak 4. zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br.26/03pročišćeni tekst, 82/04, 11/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12.,
94/13 i 153/13), Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Jakšić (Službeni glasnik
Općine Jakšić broj 69/11) i članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik broj 77/13.),
Općinsko vijeće Općine Jakšić 24. ožujka 2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova na
temelju ugovora najpovoljnijem ponuditelju
1. Općinsko Vijeće Općine Jakšić povjerava obavljanje komunalnih poslova redovnog
održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih putova u Općini Jakšić u 2014. godini Obrt
BBS-TRANS, Trenkovo, Mirogojska 26d.
2. Uvjeti obavljanja komunalnih poslova na temelju ugovora za komunalne djelatnosti
održavanje nerazvrstanih cesta, određeni pozivom za prikupljanje ponuda od 10.
ožujka 2014. godine, a utvrdit će se ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova
koji će sa ponuditeljem iz točke l. ovog članka sklopiti općinski načelnik na rok od l
(jedne) kalendarske godine.
3. Nadzor nad provođenjem ugovora o povjeravanju predmetnih komunalnih poslova
obavljat će Dinko Gurdon – komunalni redar – ispred Općine Jakšić.
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Obrazloženje
Općina Jakšić provela je postupak prikupljanja ponuda za redovno održavanje
nerazvrstanih cesta i poljskih putova u Općini Jakšić u 2014. godini.
Po provedenom postupku pristigle su slijedeće ponude:
1. Rovokopačke usluge, Pleternica na iznos 285.312,50kn sa PDV-om,
2. Javni prijevoz Mile Golić, Požega na iznos 275.843,75 kn sa PDV-om,
3. Niskogradnja Jurčak, Požega na iznos 268.500,00 kn sa PDV-om i
4. BBS – Trans Trenkovo na iznos 248.250,00 kn sa PDV-om,

Općinsko Vijeće Općine Jakšić, razmotrilo je i izvršilo analizu svih pristiglih
ponuda, te je sukladno istom odlučeno kao u točki l. ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, u
roku od 30 dana od dana njene dostave, sukladno odredbi stavka 7. članka 15. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (NN br.26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 11/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13).
Tužbu treba predati neposredno Upravnom sudu RH ili putem pošte preporučeno, a
može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za pružanje pravne
pomoći.
Uz tužbu se podnose i dvije preslike pobijane odluke, te primjerak tužbe za tuženo
upravno tijelo.
Ukoliko se tužbom zahtijeva i naknada štete, potrebno je u tužbenom zahtjevu istaći
visinu štete koja se potražuje.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:021-01/14-01/12
URBROJ:2177/04-01/14-1
Jakšić, 24. ožujka 2014. godine

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

Na temelju članka 48. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, broj 39/13), a u vezi
članka 35. stavka 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, broj 91/96., 68/98.,
137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09.), i članka 35. Statuta Općine
Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj: 77/13), općinsko Vijeće Općine Jakšić na
sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014., donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o visini jednogodišnje naknade za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Jakšić
u 2014.

I.
U naslovu Odluke naziv: Odluka o visini jednogodišnje naknade za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Jakšić u 2014. – u nastavku teksta Odluka
mijenja se u: „Odluka o visini jednogodišnje naknade za privremeno korištenje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Jakšić u 2014.“
II.
U točki III. stavak l. Odluke mijenja se i glasi:
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„ Poljoprivredno zemljište iz članka l. ove Odluke dati će se na privremeno korištenje
osobama iz točke l. ove Odluke na njihov zahtjev, na vrijeme od l (slovima:jedne) godine,
odnosno jednog vegetacijskog razdoblja.“
U točki III. stavku 2. riječi „jednogodišnjem zakupu“ mijenjaju se u riječi
„ privremenom korištenju“.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:320-01/14-01/01
URBROJ:2177/04-01/1-14-1
Jakšić, 24. ožujka 2014.

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

Na temelju članka 35. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj:
77/13), Općinsko vijeće Općine Jakšić na 4. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2014. godine,
donosi
ODLUKU
o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Jakšić odobrava okvirni kredit po žiro računu
Općine Jakšić otvorenom kod Podravske banke d.d.
Odobrava se zaključenje ugovora za okvirni kredit po platno prometnom računu,
odnosno žiro računu kod navedene banke.
Članak 2.
Odobrava se otvaranje okvirnog kredita po žiro računu Općine Jakšić, te 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 otvaranje okvirnog kredita po žiro
računu Općine Jakšić otvorenom kod Podravske banke d.d., na 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/ 04
PREDSJEDNIK:
URBROJ: 2177/04-03/14-1
Jakšić 24. ožujka 2014.
Boško Obradović,prof.v.r.
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Na temelju članka 35. stavka 1. točke 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: 77/2013.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 4. sjednici održanoj
dana 24. ožujka 2014. , donosi
ZAKLJUČAK
o ne davanju suglasnosti općinskom načelniku
na davanje prethodne suglasnosti na promjene cijena vodnih usluga
l. Općinsko vijeće Općine Jakšić nije suglasno da općinski načelnik da prethodnu suglasnost
na promjene cijena vodnih usluga.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:363-01/14-01/07
URBROJ:2177/04-01/14-2
Jakšić, 24. ožujka 2014.

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

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. 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), članka 391. stavka 3. alineja 2. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, broj:91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) i članka 35. Statuta Općine Jakšić
(Službeni glasnik Općine Jakšić broj: 77/2013.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 4. sjednici
održanoj dana 24. ožujka 2014. , donosi
ODLUKU
o određivanju cijene građevinskog zemljišta
za k.č. br. 621, k.o. Bertelovci u površini od 193m²
1. Općinsko vijeće Općine Jakšić određuje prodajnu cijenu građevinskog zemljišta
za k.č. br. 621 u k.o. Bertelovci u visini od 60,00 kn/m².
2. Općinsko vijeće Općine Jakšić, donijelo je Odluku o prodaji dijela k.č. broj 621
površine 193m² u k.o. Bertelovci, Kovačević Stjepanu iz Bertelovaca, KLASA:02101/13-01/28, URBROJ:2177/04-01/13-1 od 14. lipnja 2013.godine, po cijeni koju
odredi ovlašteni procjenitelj ili Porezna uprava.
Porezna uprava dostavila je očitovanje o tržišnoj vrijednosti nekretnina upisanih i
to k.č. br. 621, zemljište u površini od 193 m², k.o. Bertelovci u okvirnim tržišnim
cijenama koje se za građevinsko zemljište kreću od 60,00 do 200,00 kn/m², te je stoga
bilo potrebno odrediti prodajnu cijenu iz članka l. ove Odluke.
3. Ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje kupoprodajnog ugovora sa Stjepanom
Kovačević iz Bertelovaca.
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4. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Jakšić.

KLASA:021-01/14-01/05
URBROJ:2177/04-14/01-1

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.,v.r.

Jakšić, 24. ožujka 2014.
Na temelju članka 52. Statuta općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj
77/13.), općinski načelnik Općine Jakšić podnosi
IZVJEŠĆE O REALIZACIJI
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
KULTURI i ŠPORTU za 2013.
Ovim Programom izvršeno je određenim korisnicima i visinama sredstva za kulturu i
šport u Općini Jakšić za 2013. godinu:
1. JAVNE POTREBE U KULTURI:
1.1. Udruge građana:
- Udruga spec.policije Barun Trenk
3.000,00 kn
- Udruga umirovljenika Općine Jakšić
10.000,00 kn
- KUD Slavonija
15.000,00 kn
- javna ust.za upr.zašt.por.-Eminovački lug
0,00 kn
- Ramska zajednica Požega
5.000,00 kn
- Matica Slovačka „KUKUČIN-KUNTARIĆ“ 7.000,00 kn
1.2. Političke stranke:
- za rad političkih stranaka koje participiraju
u općinskom Vijeću, izbori
158.839,22 kn
- Vijeće srpske nac.manjine u Općini Jakšić
3.700,00 kn
1.3. Savjet mladih Općine
0,00 kn
2. JAVNE POTREBE U ŠPORTU:
2.1. NK «Jakšić» Jakšić
2.2. NK «Dinamo» Rajsavac
2.3. NK Eminovci, Eminovci
2.4. ŠRD «Slavonac» Jakšić
2.5. ŠRD «Zelena Laguna» Rajsavac
2.6. LD «Seljak» Jakšić
2.7. Odbojkaški klub Poljana Jakšić

40.000,00 kn
40.000,00 kn
40.000,00 kn
6.000,00 kn
6.000,00 kn
6.000,00 kn
2.000,00 kn

3. OSTALE JAVNE POTREBE – TEKUĆE DONACIJE
3.1. Vjerske zajednice
23.000,00 kn
3.2. DVD Jakšić
65.000,00 kn
3.3. VZ Požeštine
9.000,00 kn
3.4. Razna sponzorstva
11.000,00 kn
3.5. Lovozakupnina
0,00 kn
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Tekuće donacije predviđene Programom javnih potreba u kulturi i športu za 2013. godinu, za pojedine
njegove namjene, korištene su do visine ukupno predviđenog iznosa sukladno osiguranim proračunskim
sredstvima.
Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Jakšić na usvajanje.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE JAKŠIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK:

KLASA:612-01/14-01/02
URBROJ:2177/04-01/01-14-1
Jakšić, 10. ožujka 2014.

Ivica Kovačević,dipl.ing.,v.r.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 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: 77/2013.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 4. sjednici održanoj
dana 24. ožujka 2014. , donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi i športu
u Općini Jakšić za 2013. godinu
l. Općinsko vijeće Općine Jakšić prihvaća Izvješće o realizaciji Programa javnih
potreba u kulturi i športu u Općini Jakšić za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:612-01/14-01/02
URBROJ:2177/04-01/01-14-2
Jakšić, 24. ožujka 2014.

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

Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (N.N., broj, 33/12.) i članka 35. Statuta
Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić broj: 77/13.), općinski načelnik Općine
Jakšić podnosi
IZVJEŠĆE O REALIZACIJI
SOCIJALNOG PROGRAMA
OPĆINE JAKŠIĆ ZA 2013.

Programom socijalne skrbi u 2013. godini realizirano je djelovanje unutar ovih
područja:
1.Skrb o socijalno ugroženim osobama
2.Crveni križ i služba traženja
3. Gorska služba spašavanja
4. Pomoć u slučaju nepogoda
5. Financiranje predškolskog odgoja – vrtići
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6.Naknada za novorođenčad
7. Sufinanciranje prijevoza učenika
8. Sufin.progr.Pomoć u kući

1. SKRB O SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA:
Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. broj 33/12.) Općina ima
obvezu podmirenja troškova stanovanja iz ugovora o najmu stana, a odnose se na
najamninu, troškove koji se plaćaju u svezi sa stanovanjem, troškove ogrijeva i
održavanja stana.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja Općina Jakšić pružila je obiteljima i
osobama koje su to pravo ispunjavale propisano zakonom, a u ukupnom iznosu
pomoći 93.650,00kn
2. POTPORA HUMANITARNIM UDRUGAMA – CRVENI KRIŽ:
U 2013. godini, Općina Jakšić je pomogla djelovanje Gradske organizacije Crvenog križa
i Službe traženja, jer nema osnovnu organizaciju za područje Općine Jakšić.
Iznos proračunom predviđen i realiziran

21.000,00 kn

3. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
U 2013. godini, Općina Jakšić je pomogla djelovanje GSS jer to proizlazi iz zakonske
obveze.
Iznos realiziran proračunom za pomoć 4.000,00kn
4.POMOĆ U SLUČAJU NEPOGODA:
Pomoć ugroženim obiteljima temeljem njihovih zamolbi i u slučaju elementarne
nepogode u obliku jednokratne pomoći.
Ukupno realizirani iznos proračunom za pomoći 160.406,00 kn
5.FINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA – VRTIĆA:
U 2013. godini Općina Jakšić je sufinancirala predškolski odgoj odnosno smještaj djece
u vrtićima u gradu Požegi jer nema na svome području niti jednog vrtića.
Ukupan iznos proračunom realizirane pomoći 143.280,50 kn
6.NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD:
Naknada za novorođenčad u obliku jednokratne novčane pomoći u visini određenoj
odlukom općinskog načelnika Općine – 1.000,00 kn po svakom novorođenom djetetu u
2013.godini realizirana je u ukupnom iznosu 52.000,00 kn.

36

7. SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA:
U 2013.godini Općina Jakšić je sufinancirala prijevoz autobusne učeničke karte za
učenike srednjih škola koji putuju u Požegu jer je cijena autobusne karte previsoka.
Ukupan iznos proračunom realizirane pomoći 56.000,00 kn
8. SUFINANCIRANJE PROGRAMA –POMOĆ U KUĆI STARIJIM I
NEMOĆNIM OSOBAMA:
Kroz Program pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama Općina Jakšić, u suradnji
sa Županijom, pružila je pomoć starijim i nemoćnim obiteljima odnosno osobama
koje ispunjavanju uvjete propisane zakonom i Programom.
Ukupan iznos realiziran za sufinanciranje ovog Programa 10.000,00 kn
Sredstva predviđena ovim Programom, za pojedine njegove namjene, korištena su do
visine ukupnog predviđenog iznosa sukladno proračunu.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:550-01/14-01/08
URBROJ:2177/04-01/01-14-1
Jakšić, 10. ožujka 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević,dipl.ing.,v.r.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 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:77/2013.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 4. sjednici održanoj
dana 24. ožujka 2014. , donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
u Općini Jakšić za 2013. godinu
l. Općinsko vijeće Općine Jakšić prihvaća Izvješće o realizaciji Programa javnih
potreba u kulturi i športu u Općini Jakšić za 2013. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:550-01/14-01/08
URBROJ:2177/04-01/01-14-2
Jakšić, 24. ožujka 2014.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.,v.r.
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Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne
novine br. 19/13. – pročišćeni tekst), ) i članka 52. Statuta Općine Jakšić
( Službeni glasnik Općine Jakšić broj 77/2013.), općinski načelnik Općine Jakšić, dana 03.
veljače 2014. godine ,donosi

PRAVILNIK
o korištenju službenog automobila
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom o korištenju službenog automobila (u nastavku teksta: Pravilnik)
uređuje korištenje službenog automobila te prava i obveze općinskih dužnosnika, službenika i
namještenika u svezi s korištenjem te imovine.
Članak 2.
Službeni automobil za službene potrebe koriste dužnosnici, službenici i namještenici Općine
Jakšić, a iznimno i treće osobe, po odobrenju Općinskog načelnika.
Pravo na korištenje službenog automobila 24 sata dnevno ima općinski načelnik.
Korištenje službenog automobila iz stavka 2. ovoga Članka, smatra se korištenjem u službene
svrhe.
Pravo na korištenje službenog automobila u toku radnog vremena imaju službenici i
namještenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakšić.
Iznimno, Općinski načelnik može i drugim osobama posebnom odlukom odobriti korištenje
službenog automobila.
Članak 3.
Osobe iz članka 2. ovog Pravilnika moraju imati važeću vozačku dozvolu te se pridržavati
odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Jakšić i ovoga Pravilnika.
Članak 4.
Pod službenim potrebama u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva se obavljanje poslova i
zadataka koji pripadaju u samoupravni djelokrug rada upravnih tijela, a osobito:
- poslovi i zadaci izvan sjedišta upravnih tijela,
- sudjelovanje na sastancima i sjednicama,
- prijevoz potreban za rad upravnih tijela,
- obavljanje drugih poslova po ovlaštenju Općinskog načelnika.
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U slučaju kada se službeni automobil koristi za odlazak na službeno putovanje u inozemstvo,
korištenje odobrava Općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti.
Članak 5.
Za vrijeme korištenja službenog automobila korisnici su dužni voditi evidenciju o izvršenim
radnjama i prijeđenim kilometrima na utvrđenom obrascu putnog naloga ili putnog radnog
lista kojim je zadužen osobni automobil, a kojeg izdaje pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog
tijela.
Putni nalog i putni radni list moraju biti potpisani od strane općinskog načelnika i obvezno
sadržavati:
- datum izdavanja,
- ime i prezime osobe koja koristi službeni automobil,
- lokacija na koju osoba putuje,
- svrhu putovanja,
- vrijeme trajanja putovanja,
- datum i vrijeme kretanja na put i početna kilometraža,
- datum i vrijeme povratka s puta i završna kilometraža,
- podatke o oštećenjima i nedostacima na vozilu,
- potpis ovlaštene osobe i pečat.
Po završetku korištenja službenog automobila korisnik je dužan popunjeni putni nalog ili
putni radni list dostaviti pročelniku/ci upravnog tijela.
Članak 6.
Administrativno-tehničke poslove, evidenciju i kontrolu korištenja službenog automobila
vode:
– pravodobno osiguranje sredstava za plaćanje goriva, mjesečne evidencije o prijeđenoj
kilometraži svakog automobila i utrošku goriva - vodi voditelj odsjeka za financije i
proračun,
- vođenje brige o tehničkom pregledu automobila, redovnom servisiranju i popravcima,
odnosno održavanju njihove ispravnosti vodi općinski načelnik
Kontrolu korištenja službenog automobila vodi općinski načelnik.
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Korisnici službenih automobila dužni su u slučaju prometne nezgode ili oštećenja automobila
kao i u slučaju kvara na automobilu odmah o tome obavijestiti Općinskog načelnika Općine
Jakšić i o istome sastaviti zapisnik.
Članak 7.
Korisnik službenog automobila dužan je za svako punjenje vozila gorivom na benzinskoj
postaji dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu urednu dokumentaciju (račun ili slip s
pečatom benzinske postaje i stanjem kilometraže prilikom punjenja).
Članak 8.
Jedinstveni upravni odjel dužan je najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće, dostaviti
Općinskom načelniku izvješće o prijeđenim kilometrima i potrošnji goriva, i to za razdoblje
do 30. lipnja i 31. prosinca tekuće godine.
Članak 9.
Nepridržavanje odredbi ovoga Pravilnika predstavlja povredu radne obveze.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Članak 11.
Ovaj Pravilnik objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.

KLASA: 022-01/14-01/11
UR.BROJ: 2177/04-02/01-14-1
Jakšić , 03.veljače 2014.

Općinski načelnik
Ivica Kovačević, dipl.ing.,v.r.
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Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11,
83/13 i 143/13) i članka 52. Statuta Općine Jakšić, općinski načelnik općine Jakšić, dana 01.
ožujka 2014. godine, donosi
PRAVILNIK
O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI U
JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE JAKŠIĆ
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog
trošenja novčanih sredstava, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi stvaranju
ugovornog odnosa za nabavu roba, radova i usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00
kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova (u daljnjem tekstu:
nabava bagatelne vrijednosti) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoje
obveze provedbe postupaka javne nabave.
U provedbi postupaka nabave robe, radova i usluga osim ovog Pravilnika, obvezno je
primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose
na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona (npr. Zakon o obveznim odnosima,
Zakona o prostornom uređenju i gradnji i dr.).
Procijenjena vrijednost nabave je vrijednost izražena bez PDV-a.
II. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA
Članak 2.
O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.
III. POKRETANJE I PRIPREMA POSTUPKA NABAVE BAGATELNE
VRIJEDNOSTI
Članak 3.
Pripremu i provedbu postupaka nabave bagatelne vrijednosti veće od 70.000,00 kuna
provode ovlašteni predstavnici naručitelja koje imenuje općinski načelnik internom odlukom,
te određuje njihove obveze i ovlasti u postupku nabave bagatelne vrijednosti.
Ovlašteni predstavnici naručitelja mogu biti i druge osobe, ako imaju utjecaj na odlučivanje
i/ili druge radnje u vezi s pojedinim postupkom nabave bagatelne vrijednosti.
Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su:
- priprema postupka nabave bagatelne vrijednosti: dogovor oko uvjeta vezanih uz
predmet nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda,
tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz
predmetnu nabavu
-

provedba postupka nabave bagatelne vrijednosti: slanje Poziva na dostavu ponuda
gospodarskim subjektima na dokaziv način (pošta, fax., mail), otvaranje pristiglih
ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, rangiranje
ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, prijedlog za odabir najpovoljnije ponude
sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za
prikupljanje ponuda ili poništenje postupka.

U pripremi i provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti moraju sudjelovati najmanje 3
(tri) ovlaštena predstavnika, od kojih 1 (jedan) mora imati važeći certifikat na području javne
nabave u postupcima nabave bagatelne vrijednosti procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00
kuna.
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Članak 4.
Naručitelj izrađuje Plan nabave.
U izradi Plana nabave sudjeluju svi službenici Jedinstvenog upravnog odjela. Plan nabave
usvaja i donosi općinski načelnik.
Članak 5.
Nabava bagatelne vrijednosti veće od 70.000,00 kuna mora biti usklađena s Planom nabave
naručitelja.
Nabava bagatelne vrijednosti veće od 70.000,00 kuna započinje donošenjem odluke o početku
postupka nabave bagatelne vrijednosti od strane općinskog načelnika.
Članak 6.
Općinski načelnik kao odgovorna osoba naručitelja donosi odluku o početku postupka nabave
bagatelne vrijednosti veće od 70.000,00 kuna, koja obvezno sadrži:
- naziv predmeta nabave
-

procijenjenu vrijednost nabave,

-

podatke o osobama koje provode postupak,

a može sadržavati i podatke o ponuditeljima kojim će se uputiti poziv na dostavu ponude te
ostale bitne podatke.
Obrazac Odluke o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti sastavni je dio ovog
Pravilnika (Obrazac 1.).
IV. PROVEBA POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI ČIJA JE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI MANJA OD 70.000,00 KUNA
Članak 7.
Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili manje od 70.000,00 kuna,
provodi se izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim
subjektom po vlastitom izboru.
Narudžbenica obavezno sadrži podatke o: vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz
detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jedinična cijena te ukupnih cijena, roku i
mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja, gospodarskom subjektu-dobavljaču.
Narudžbenicu potpisuje općinski načelnik.
Ugovor obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama koje sklapaju ugovor, mjestu
sklapanja ugovora, predmetu ugovora, cijeni i ostalim bitnim sastojcima ugovora sukladno
Zakonu o obveznim odnosima. Ugovor potpisuje općinski načelnik.
V. PROVEDBA POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJDNOSTI ČIJA JE
PROCIJENJENA VRIJEDNOST VEĆA OD 70.000,00 KUNA, A MANJA OD
200.000,00 (500.000,00) KUNA
Članak 8.
Postupak bagatelne nabave veće od 70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za nabavu
roba i usluga odnosno do 500.000,00 kuna za radove, naručitelj provodi pozivom na dostavu
ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta po vlastitom izboru, a u opravdanim
slučajevima i specifičnim nabavama može i manje.
Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti
zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom
slanju telefaksom, potvrda e-mailom).
Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje: naziv javnog naručitelja, opis predmeta
nabave i troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir najpovoljnije ponude,
uvjet i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se traži), rok za dostavu ponude (datum i
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vrijeme), način dostavljanja ponuda, adresu na koje se ponude dostavljaju, kontakt osobu, broj
telefona i adresu elektroničke pošte.
Rok za dostavu ponuda ne smije biti duži od 15 dana od dana upućivanja poziva za dostavu
ponuda.
Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim
uvjetima naručitelja.
Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu
ponuda može se uputiti najmanje 1(jednom) gospodarskom subjektu, u slučajevima:
- kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na
temelju isključivih prava na temelju posebnih Zakona i dr. propisa,
-

kod odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih
usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, usluga vještaka kod kojih je uvjet
da ponuditelj posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova,

-

kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a
povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina,

-

kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost te u ostalim slučajevima po
Odluci naručitelja.

Obrazac Poziva na dostavu ponuda i Troškovnika sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 2.)
i (Obrazac 2a).
Obrazac Ponudbenog lista sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 3).
VI. RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI SPOSOBNOSTI I JAMSTVA
Članak 9.
Za nabave bagatelne vrijednosti veće od 70.000,00 kuna, Naručitelj može u pozivu na dostavu
ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja uz shodnu primjenu
članka 67. do članka 73. Zakona o javnoj nabavi, te u tom slučaju sve dokumente koje
naručitelj traži ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.
Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.
Članak 10.
Za nabave bagatelne vrijednosti veće od 70.000,00 kuna, Naručitelj u postupku nabave
bagatelne vrijednosti može od gospodarskih subjekata tražiti jamstvo za ozbiljnost ponude,
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
i jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti na koje se na odgovarajući način
primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.
VII. ZAPRIMANJE, IZRADA I DOSTAVA PONUDA
Članak 11.
Za nabave bagatelne vrijednosti veće od 70.000,00 kuna na odredbe o zaprimanju
dostavljenih ponuda i na odredbe o sadržaju i načinu izrade te načinu dostave ponuda na
odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi i Uredbe o načinu izrade i
postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.
Za nabave bagatelne vrijednosti od 70.000,00 kuna ponude se zaprimanju na dokaziv način
(e-mail, fax., osobna dostava, pošta i sl.).
XIII. OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA
Članak 12.
Otvaranje ponuda obavlja se kod svih postupaka nabava bagatelne vrijednosti veće od
70.000,00 kuna. Otvaranje ponuda može biti javno.
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Kod postupaka nabava bagatelne vrijednosti iz stavka 1. ovog članka najmanje 2 (dva)
ovlaštena predstavnika naručitelja otvaraju ponude u roku od 3 (tri) dana od isteka roka za
dostavu ponuda i o tom sastavljaju zapisnik.
U slučaju odbijanja ponuda odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.
Ovlašteni predstavnici naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva
iz poziva na dostavu ponuda.
U postupku pregleda i ocjene ponude mora sudjelovati najmanje jedan ovlašteni predstavnik
naručitelja koji posjeduje važeći certifikat u području javne nabave.
Postupak pregleda ocjene ponuda obavljaju stručne osobe i/ili stručne službe naručitelja, te
ako je potrebno neovisne stručne osobe, te se o istome sastavlja zapisnik.
Obrazac Zapisnika o otvaranju i pregledu i ocjeni ponuda sastavni je dio ovog Pravilnika
(Obrazac 4).
IX. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
Članak 13.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.
Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda osim kriterija cijene mogu se
koristiti i npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke
osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja i
dr. te je u zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda potrebno obrazložiti izabranu
ponudu.
X. ODABIR I PONIŠTENJE POSTUPKA
Članak 14.
Kod nabave bagatelne vrijednosti veće od 70.000,00 kuna, Naručitelj na osnovi rezultata
pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude koji se temelji na
kriteriju za odabir ponude.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obavezo sadrži:
1. podatke o naručitelju
2. predmet nabave za koje se donosi obavijest,
3. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi,
4. razlog odbijanja ponuda,
5. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni
ponuda naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na
dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda emailom).
Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude iznosi najviše 30 dana od isteka
roka za dostavu ponuda.
Naručitelj izvršenom dostavom obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude na dokaziv način
stječe uvjete za sklapanje ugovora o nabavi.
Obrazac Odluke o odabiru najpovoljnije ponude sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 5).
Članak 15.
Naručitelj će poništiti postupak nabave bagatelne vrijednosti veće od 70.000,0 kuna iz
razloga propisanih odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Ako postoje razlozi za poništenje postupka nabave bagatelne vrijednosti, naručitelj bez
odgode donosi Obavijest o poništenju postupka nabave bagatelne vrijednosti.
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U Obavijesti o poništenju postupka nabave bagatelne vrijednosti, naručitelj navodi:
1. podatke o naručitelju,
2. predmet nabave,
3. obrazloženje razloga poništenja,
4. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.
Rok za donošenje Obavijesti o poništenju postupka bagatelne nabave iznosi najviše 20 dana
od isteka roka za dostavu onuda.
Obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu
i ocjeni ponuda naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju
na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda emailom).
Obrazac Obavijesti o poništenju sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 6).
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku i na
Oglasnoj ploči Općine Jakšić.
KLASA:022-01/14-01/17
URBROJ:2177/04-01/14-1
U Jakšiću, 01. ožujka 2014.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević, dipl.ing.,v.r.
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Obrazac 1
URBROJ:
Jakšić, 16. svibnja 2014.
Naručitelj, Općina Jakšić, OIB-16625508803, na temelju članka 6. Pravilnika o provedbi
postupka nabave bagatelne vrijednosti KLASA:022-01/14-01/17, URBROJ:2177/04-01/14-1
od 01. ožujka 2014., općinski načelnik Općine Jakšić, dana ______________donosi :
ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI


Naziv predmeta nabave:
_____________________________________________________



Procijenjena vrijednost nabave:
_________________________________________________



Ovlašteni predstavnici naručitelja (ime, prezime, obveze i ovlasti):
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević, dipl. ing.

Obrazac 2
OPĆINA JAKŠIĆ
Osječka 39,
34 308 JAKŠIĆ
OIB 16625508803

Gospodarski subjekt:(naziv, adresa, OBI)
_________________________________

POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Poštovani,
Naručitelj Općina Jakšić, Osječka 39, Jakšić pokrenuo je nabavu _____________________
(predmet nabave i evidencijski broj nabave), te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu
ponude.
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Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju
procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a
odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi
postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je ____________________ (navesti naziv predmeta nabave), sukladno
troškovniku iz dijela II. ovog Poziva (ako je priložen troškovnik)
ili
Opis predmeta nabave: ________(navesti)
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV): ___________________
2. UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:
 način izvršenja: narudžbenica/ugovor; jednokratno/sukcesivno;
 rok izvršenja: x dana od dana primitka narudžbenice/stupanja ugovora na snagu;
 rok trajanja ugovora: x dana/mjeseci;
 rok valjanosti ponude: x dana od dana isteka roka za dostavu ponuda;
 mjesto izvršenja: sukladno lokacijama navedenim u Troškovniku u dijelu II. ovog
Poziva;
 rok, način i uvjeti plaćanja: x dana od dana primitka valjanog računa; račun se
ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Jakšić, Osječka 39, Jakšić, s naznakom na
računu: "Račun za predmet nabave _______";
 cijena ponude (odredbe o cijeni ponude): u cijenu ponude bez PDV uračunavaju se
svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se
iskaže redom: cijena ponude bez PDV, iznos PDV, te cijena ponude sa PDV;
 kriterij odabira ponuda (uz obvezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i
zahtjeva): npr. najniža cijena;
 isključenje i dokazi sposobnosti: prema potrebi, ovisno o predmetu nabave i odluci
naručitelja;
 ostalo: ovisno o vrijednosti i složenosti predmeta nabave npr. jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, odredbe o
ugovornoj kazni, odredbe o podizvoditeljima i sl.
3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
 Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 Dokazi (traženi dokumenti)
4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
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Ponuda se dostavlja na Pondbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva na dostavu
ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet
nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.
Molimo da Vašu ponudu dostavite:
 rok za dostavu ponude: npr. ponudu je potrebno dostaviti do_____sati dana _____
2014. godine
 način dostave ponude: npr. osobno, poštom s naznakom na omotnici ___________ ,
e-malom
 mjesto dostave ponude: npr. adresa naručitelja, ured, e-mail adresa, telefaks.
Otvaranje ponuda će se održati dana _________2014. godine u _____ sati, u prostorijama
Naručitelja (ured naručitelja). Otvaranje ponuda nije javno (nije obveza po ZJN-u javno
otvarati ponude za bagatelne nabave).
5. OSTALO



Obavijesti u vezi predmeta nabave: kontakt osoba (e-mail, telefon, telefax i sl.)
Obavijesti o rezultatima predmetne nabave: Pisanu obavijest o rezultatima nabave
Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku x dana od dana isteka roka za dostavu
ponuda.

S poštovanjem,

______________________
ime i prezime (potpis)

Obrazac 2a
TROŠKOVNIK
Predmet nabave: ______________________________(iz Plana nabave, popunjava naručitelj)
Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi,
odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane
stavke Troškovnika. Roba/oprema/uređaj, koje je u Troškovniku navedena kao primjer smatra
se ponuđenim, ako ponuditelj ne navede nikakvu drugu robu/opremu/uređaj na za to
predviđenom mjestu.
R.
br.

Naziv i opis stavke

0

1

1.

Proizvođač/
marka/tip/
model
2

Jedinica
mjere

Količina
stavke

3

4

Cijena
stavke (kn
bez PDV)
5

Ukupna cijena
stavke (kn bez
PDV)
6=(3x4)
odgovarajuće
primjeniti

upisati stavku
troškovnika
________________
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2.

(proiz./marka/tip/model)
_________________
(jednakovijedan)
upisati stavku
troškovnika
________________
(proiz./marka/tip/model)
_________________
(jednakovijedan)
CIJENA PONUDE, kn
bez PDV
PDV, .....%
CIJENA PONUDE, kn
s PDV

___________________________________
(Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja, ime i
prezime, potpis)

Obrazac 3
PONUDBENI LIST
Predmet nabave: ____________________________________________________________
Naručitelj: (naziv, adresa, OIB)_________________________________________________
Odgovorna osoba Naručitelja: (ime i prezime)____________________________________
(popunjava naručitelj)
Naziv ponuditelja: __________________________________________________________
Adresa (poslovno sjedište): ____________________________________________________
OIB: ______________________________________________________________________
Poslovni (žiro) račun: ________________________________________________________
Broj računa (IBAN): ________________________________________________________
BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke: ________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokruži):

DA

NE

Adresa za dostavu pošte: _____________________________________________________
E-pošta: ___________________________________________________________________
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Kontakt osoba: _____________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________
Fax: ______________________________________________________________________
PONUDA
Broj ponude: ______________________________________________________________
Datum ponude: ____________________________________________________________
Cijena ponude bez PDV: ____________________________________________________
PDV: ___________________________________________________________________
Cijena ponude s PDV: ______________________________________________________
__________________________________________________
(Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja, ime i prezime, potpis)
Obrazac 4
Ur broj:
Predmet (naziv):
ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA



Naručitelj: __________(naziv)____________(adresa), OIB ____________________



Predmet nabave:______________________________________________________



Vrsta postupka i zakonska osnova za provođenje postupka nabave: sukladno
članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13),



Evidencijski broj nabave: ____________________(navesti ako ga ima),



Procijenjena vrijednost nabave: ________kuna bez PDV,



Osigurana sredstva za predmetnu nabavu: _________kuna s PDV,



Poziv na dostavu ponude br. _____od ______201_. godine, otpremljen na adrese
gospodarskih subjekata kako slijedi:
a) naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB
b) naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB
c) naziv gospodarskog subjekta, adresa, OIB
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Ponude su otvorili predstavnici Naručitelja dana ____,____ 201_. godine



Analitički prikaz pravovremeno zaprimljenih ponuda:

Naziv ponuditelja,
adresa, OIB

Naziv ponuditelja,
adresa, OIB

Naziv ponuditelja,
adresa, OIB

Broj i datum ponude
Cijena ponude za predmet
nabave
Ponuđeni
(tip/proizvođač,marka)
I. OBLIK PONUDE
Potpisana
Ocjena
(zadovoljava/nezadovoljava)
II. OSTALI UVJETI
(navesti po potrebi npr.
dokazi)
Ocjena
(zadovoljava/nezadovoljava)
III. OCIJENA PONUDE
Valjana/nije valjana

DA/NE/elektronski DA/NE/elektronski DA/NE/elektronski
dostavljena
dostavljena
dostavljena
zadovoljava

zadovoljava

zadovoljava

zadovoljava

zadovoljava

zadovoljava

valjana

nije valjana

valjana,
najpovoljnija



Kriterij za odabir ponude:(najniža cijena, uz obvezu ispunjenja uvjeta i zahtjeva iz
Poziva na dostavu ponuda).



Ostalo: _____(npr. Ponuda br. ______od ___.___.201__. godine Ponuditelja x je
zakašnjela, te je vraćena neotvorena).



Ponude rangirane prema kriteriju odabira:
a) Ponuda br. ____od __.__.201_.godine Ponuditelja____________,
b) Ponuda br. ____od __.__.201_.godine Ponuditelja____________,
c) Ponuda br. ____od __.__.201_.godine Ponuditelja_____________.



Prijedlog odabira: Ponuditelj _____(naziv, adresa, OIB) dostavio je Ponudu koja
ispunjava uvjete i zahtjeve iz Poziva na dostavu ponude od __.__.201_.godine, stoga se
predlaže odabir iste.
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Ovjeravaju predstavnici Naručitelja:
a) Ime i prezime
b) Ime i prezime

Obrazac 5
Urbroj:
Jakšić, _________201_.
Naručitelj, Općina Jakšić, OIB 16625508803, na temelju članka 14. Pravilnika o provedbi
postupka nabave bagatelne vrijednosti, KLASA:022-01/14-01/17, URBROJ:2177/04-01/14-1
od 01. ožujka 2014., Općinski načelnik, dana ______________donosi :

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Naručitelj (naziv, adresa, OIB)________________________________________________
Predmet bagatelne nabave za kojeg se donosi odluka o odabiru je __________________
Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi: (naziv, adresa,
OIB) ________________________________________________________________
Cijena ponude bez PDV-a iznosi ___________________________, iznos PDV-a
______________, cijena ponude sa PDV-om _____________________________________.

Razlozi odbijanja ponuda: ___________________________________________________
Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: __________________________

Odluka se sa preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja
ponuditeljima na dokaziv način.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivica Kovačević,dipl.ing.
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Obrazac 6
Urbroj:
Jakšić, _________201_.
Naručitelj, Općina Jakšić, OIB 16625508803, na temelju članka 15. Pravilnika o provedbi
postupka nabave bagatelne vrijednost KLASA:022-01/14-01/17, URBROJ:2177/04-01/14-1
od 01. ožujka 2014., općinski načelnik, dana ______________donosi :
OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Naručitelj (naziv, adresa, OIB)________________________________________________
Predmet bagatelne nabave za kojeg se donosi odluka o poništenju je ________________
__________________________________________________________________________.
Obrazloženje razloga poništenja: _____________________________________________.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Ivica Kovačević, dipl. ing.

_____________________________________________________________________________________________

Izdavač: Općina Jakšić, opcina-jaksic-vijece@po.htnet.hr,nacelnik@jaksic.hr,info@jaksic.hr
Odgovorni urednik: Ivica Kovačević, dipl.ing.
Redakcija i uprava: Jedinstveni upravni odjel Općine Jakšić
Jakšić, Osječka 39, Tel:034/257-123,034/315-514, Fax:034/257-123
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