REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/13-01/31
URBROJ:2177/04-01/1-13-1
Jakšić, 19. srpnja 2013.

POZIV
za 1. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakšić
koja će se održati dana 22. srpnja 2013.( ponedjeljak )
s početkom u 19,00
sati u općinskoj vijećnici
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa konstituirajuće sjednice

DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine
Jakšić.
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2013.
3. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja
2013. do 30. lipnja 2013. godine.
4. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
5. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje Općine
Jakšić.
6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika u Općinskom Vijeću Općine Jakšić u 2013. – druga dva kvartala.
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:021-01/13-01/31
URBROJ:2177/04-01/1-13-2
Jakšić, 22. srpnja 2013.

ZAPISNIK
sa 1. sjednice Općinskog Vijeća Općine Jakšić
održane dana 22. srpnja 2013.( ponedjeljak ) s početkom u 19,00
sati u općinskoj vijećnici
NAZOČNI: Boško Obradović – predsjednik Vijeća,
Ivica Kovačević – općinski načelnik,
Mile Barišić – zamjenik općinskog načelnika,
Nikola Obradović, Ante Lovrić, Milan Majetić, Dario Pažin, Mario Glavaš,
Zlatko Kovačević, Maja Murar, Ankica Pečur, Robert Vrba, Vjekoslav Jakoubek – općinski
vijećnici
Gordana Boban, Dragica Obradović i Davor Šarić – djelatnici Zavoda za
prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
Marica Marić – djelatnica Općine
ODSUTNI: Drago Čevapović i Danijel Šulc
ZAPISNIK VODILA: Jagoda Kovačić
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa konstituirajuće sjednice

Predsjednik Vijeća, gospodin Boško Obradović, pozdravlja sve nazočne, te otvara 1.
sjednicu Općinskog Vijeća utvrdivši kvorum, odnosno da je istoj nazočno 11 od ukupno 13
općinskih vijećnika.
Predsjednik Vijeća poziva
Vjekoslava Jakoubek, koji nije bio nazočan na
konstituirajućoj sjednici, na davanje svečane prisege. Vjekoslav Jakoubek izgovorio je tekst
prisege, na kraju istog izgovorio riječ „Prisežem“, te potpisao tekst prisege.
U vremenu predviđenom za vijećnička pitanja, pitanje općinskom načelniku uputio je
vijećnik Zlatko Kovačević: Da li su i za kada planirani izbori za mjesne odbore?
Općinski načelnik odgovara: Vidjeli ste da su proračunom za ovu godinu predviđena
sredstva za izbore u mjesnim odborima tako da se u jesenskom dijelu planiraju i provesti
izbori za sva vijeća mjesnih odbora.
Vijećničkih pitanja više nije bilo. Predsjednik daje na raspravu zapisnik sa
konstituirajuće sjednice. Primjedbi na zapisnik nije bilo, te ga predsjednik daje na glasovanje,
nakon čega je utvrdio da je isti usvojen jednoglasno.
S predloženim dnevnim redom po pozivu, predsjednik Vijeća otvara raspravu o
dnevnom redu.

Rasprave nije bilo, te predsjednik daje na glasovanje, nakon čega je utvrdio da je
Općinsko Vijeće, za ovu sjednicu, jednoglasno utvrdilo slijedeći:
DNEVNI RED:
l. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine
Jakšić.
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2013.
3. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja
2013. do 30. lipnja 2013. godine.
4. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
5. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje Općine
Jakšić.
6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika u Općinskom Vijeću Općine Jakšić u 2013. – druga dva kvartala.
Ad. 1. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja
Općine Jakšić:
Predsjednik Vijeća riječ o izlaganju predmetnog prijedloga ove Odluke daje gospođi
Gordani Boban – odgovornoj projektantici na izradi Izmjena i dopuna Prostornog Plana
uređenja Općine Jakšić (u nastavku zapisnika:Plan). Gordana Boban izložila je sve izmjene i
dopune Plana, te cijelu proceduru donošenja istog:
- Izvorni Prostorni plan uređenja Općine Jakšić donesen je 2008. godine i
objavljen u Službenom glasniku Općine Jakšić broj 48/08.,
- Na 14. sjednici općinskog Vijeća Općine Jakšić od 29. ožujka 2012. godine
donesena je Odluka Općinskog Vijeća o izradi I. Izmjene i dopune Prostornog
plana,
- Ispoštovana je sva zakonska regulativa,
- Razloga donošenja izmjena Plana je nekoliko, između ostalog i usklađenje sa
odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji te drugim zakonima i
propisima, ucrtavanja nerazvrstanih cesta, korekcija uvjeta gradnje i uređenja
prostora u građevinskom području naselja i dr.
- Osnovni dijelovi Plana su tekstualni dio, grafički dio i obvezni prilozi,
- Općina Jakšić je temeljem službenih zahtjeva i službene obveze dostavila
određeni broj zahtjeva koji su proslijeđeni Zavodu za prostornu uređenje
(izrađivaču Plana)
- Traženo je očitovanje od oko 77 pravnih osoba koje su po članku 79. sudionici u
JR prema Odluci o izradi, pristiglo je 14 dopisa od pravnih osoba i 19 prijedloga
od fizičkih osoba koje su se uglavnom odnosile na proširenje granica
građevinskog područja,
- O održavanju prethodne rasprave koja je bila 15. studenog 2012. godine
obaviješteni su pismeno svi sudionici prema Odluci o izradi, a tijekom prethodne
rasprave zaprimljeno je 8 zahtjeva u roku i 2 zahtjeva izvan roka – no sve je
uzeto u razmatranje i na sve je odgovoreno,
- U otvorenoj Javnoj raspravi od 21. veljače 2013. do 08. ožujka 2013. održano je
26. veljače 2013. javno izlaganje o čemu su obaviješteni pismeno svi sudionici a
sama objava javne rasprave i obavijest o održavanju objavljeni su u Glasu
Slavonije, Službenom glasnik, Web stranicama Općine, Županije i Ministarstva,

-

U javnoj raspravi dostavljeni su 4 zahtjeva u roku pismenim putem, 2 zahtjeva u
knjigu primjedbi i 1 zahtjev izvan roka pismenim putem- sve je uzeto u
razmatranje i dogovor.
- Nakon provedene Javne rasprave Općina je dostavila Nacrt konačnog prijedloga
Plana i zatražila mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima sukladno
čl. 94. Zakona- 25. travnja 2013. – rok za dostavu 30 dana,
- Suglasnost Župana dana je 17. srpnja 2013.
- Prometna infrastruktura:plan izgradnje brze ceste – dionica Požega –
Pleternica dio tzv.“Srednje slavonski cestovni smjera“ kroz prostor Općine
prolazi u dužini cca 206 km, korekcija državne ceste D-51 kod naselja Eminovci,
kao i između naselja Rajsavac – Cerovac, Željezničke pruge II. reda Pleternica –
Velika, koja nosi oznaku II-208 i zadržava se u postojećoj trasi.
- Energetski sustav – plinoopskrba - postojeći magistralni plinovod Čaglin –
Požega DN 150/50, planirani magistralni plinovod Nova Kapela – Požega DN
300/50, a plinovodni sustav izgrađen je u svih 10 naselja Općine.
- elektroenergetika – postojeća srednje naponska mreža dužine 24,2 kn, a
planirana je izgradnja novih trafostanica i dalekovoda
vodoopskrbni sustav – vodoopskrbna javna distributivna mreža sada je
izgrađena u svim naseljima Općine osim naselja Tekić, Cerovac i Granje gdje je
njena izgradnja također u planu jer su gotovi projekti
odvodnja – za područje naselja Jakšić postoji jedan zasebni sustav odvodnje s
četiri mehanička uređaja za pročišćavanja voda „kao taložnica“, a u planu je
proširenje kanalizacijske mreže i realizacija kolektorskog prstena oko naselja Jakšić
s mogućnosti pripojenja na prečistač, odnosno kolektorski sustav Pleternica te
nastavak radova na zajedničkih mehaničko i biološkim uređajima. Planira se i
pripajanje naselja Bertelovci, Tekić i GZ Jakšić i Kamenjača. Izgrađen je i
zajednički sustav odvodnje s uređajem za pročišćavanje za naselja Rajsavac i
Radnovac,
- analiza izmjena naselja: 10 naselja stalnog stanovanja, jedno izdvojeno
građevinsko područje turističko – rekreacijske zone „Eminovački lug“ i 5 izdvojenih
građevinskih područja gospodarske zone. Proširenje granica naselja rađeno je u
naseljima Jakšić, Bertelovci, Radnovac, Rajsavac, Eminovci, Cerovac i Treštanovci,
UPU do sada je bilo 6 komada sa površinom 51,73ha, a od sada je 8 komada sa
površinom 62,5ha. DPU je bilo 2 (Radnovac i Jakšić 14,83ha) od sada više nema –
oko 4,06 ha manje.
Predsjednik Vijeća zahvaljuje se na izlaganju Gordani Boban, te otvara raspravu.
U otvorenoj raspravi pitanje je postavio vijećnik Zlatko Kovačević: Dio uz državnu
cestu između naselja Svetinja i Eminovci da li je to građevinska zona?
Gordana Boban odgovara da kod naselja Svetinja nije bilo nikakvih zahtjeva za
izmjene, a prema Programu prostornog uređenja RH nije moguće širiti naselja uz državnu
cestu.
Vijećnica Ankica Pečur iznosi da je kod nje bio gospodin Zdravko Raguž, da mu je
odbijen zahtjev, pa se osjeća diskriminiranim.
Gordana Boban iznosi da vjeruje da je dobio pisano obrazloženje (uručeno „R“ dana
18.07.2013.) zbog čega je njegov zahtjev odbijen. U naseljima se planiraju čiste i tihe
djelatnosti, s prostorno planskog aspekta procijenjeno je da je stambena zona prioritet.
Građevinski materijal je specifična djelatnost, veći je promet, stav je Općine, s obzirom da je
predviđeno dosta gospodarskih zona, da se takve djelatnosti usmjere u gospodarske zone. Nije
diskriminiran jer nije on jedini, u cijeloj Županiji je tako, u svim općinama. U prostornom

planu se ne može napisati da je to za gospodina tog i tog to tako, ako se omogući jednom
omogućeno je svima.
Vijećnica Ankica Pečur ponovno pita: Znači li to da po toj logici ćemo sve istjerati iz
naselja, ako se radi o buci i slično?
Gordana Boban odgovara: Da, sve proizvodne djelatnosti se ide u gospodarske zone
Robert Vrba pita: Kako se deklarira sala za svatove – koja je to razina buke?
Na ovo pitanje odgovor daje općinski načelnik iznoseći da za to treba pitati ured koji
izdaje građevinske dozvole. Ovo se tiče svih novih građevina.
Predsjednik Vijeća pita da li ima pitanja u svezi drugih naselja naglašavajući da su svi
dobili CD, te su mogli sve detaljno pogledati.
Više pitanja ni prijedloga nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je
Općinsko Vijeće jednoglasno prihvatilo i donijelo
Odluku
o Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad.2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2013.:
Predsjednik Vijeća riječ daje Marici Marić, voditeljici Odsjeka za proračun i financije.
Marica Marić iznosi da ukupni prihodi i primici iznose 1.386.971,73 kn, ukupni
rashodi i izdaci iznose 1.925.254,87 kn. Ukupan manjak prihoda i primitaka iznosi
538.283,14 kn. Stanje žiro računa 1. siječnja 2013. godine iznosilo je 97.367,45 kn, a stanje
žiro računa na dan 30. lipnja 2013. iznosi 35.078,42 kn. Neplaćene obveze iznose 631.258,85
kn.
Predsjednik Vijeća zahvalio se na izlaganju Marici Marić, te otvara raspravu.
Za riječ se javio vijećnik Zlatko Kovačević pitanjem: Da li nam prijeti bankrot?
Općinski načelnik daje odgovor na pitanje: ova godina je, što se tiče povrata poreza,
bolja od prošlih za oko 120.000,00 kn manje vraćamo poreza, tako da se povrat kreće cca oko
1.000.000,00 kn. Proteklih godina, kod povrata poreza, svakih 15-tak dana Ministarstvo
financija bi znalo dozvoliti primanje prihoda u proračun kako bi JLS mogle ispoštovati svoje
obveze, no ove godine ni na našu pisanu zamolbu, nisu to učinili. U potpunosti su se oglušili,
tako da mi od 02. svibnja ove godine do danas nismo dobili ni kunu prihoda od poreza na
dohodak i prireza, a samim time su nam se stvorile i neplaćene obveze. Isto tako iz MRRiFEU
za ovu godinu za vrtić nije još ispoštovalo svoje obveze.
Predsjednik Vijeća iznosi da se nada, kada se idući put sastane Vijeće, da će biti bolje
stanje.
Više pitanja nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko
Vijeće sa 9 glasova „ZA“, a 2 glasa su „UZDRŽANA“, prihvatilo
Polugodišnji
izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2013. godinu
(Tekst Izvještaja prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 3. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.
siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. godine:
Predsjednik Vijeća riječ daje općinskom načelniku. Općinski načelnik, sukladno
odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izlaže izvješće o svom
radu u prvih 6 mjeseci ove godine.
Predsjednik Vijeća zahvaljuje se općinskom načelniku, te otvara raspravu. Pitanja nije
bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno prihvatilo
i donijelo
Zaključak
o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu općinskog načelnika
za 2013.godinu
(Tekst Zaključka i Izvješće o radu prilažu se Zapisniku i čine njegov sastavni dio.)

Ad. 4. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine:
Predsjednik Vijeća riječ daje Jagodi Kovačić, pročelnici JUO.
Jagoda Kovačić iznosi da je donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
vodama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, a isti
su objavljeni u Narodnim novinama broj 56/2013. od 10. svibnja 2013. Izmjenama i
dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ukinuta je naknada za priključenje kao
prihod jedinica lokalne samouprave.
Odredbom članka 138. zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama određeno
je da su jedinice lokalne samouprave dužne u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu
prilagoditi svoje odluke o priključenju na komunalne vodne građevine. Pored ukidanja
naknade za priključenje, postoji još izmjena u odnosu na dosada važeće zakone, ali su iste s
drugim rokovima primjene, tako da će i u skorijoj budućnosti biti još usklađenja naših akata s
ovim zakonskim promjenama.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno
prihvatilo i donijelo
Odluku
o priključenju na komunalne vodne građevine
(Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 5. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje
Općine Jakšić:
Predsjednik Vijeća riječ daje općinskom načelniku. Općinski načelnik iznosi da
obveza donošenja ovakve odluke proizlazi iz odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju. Obvezni
smo imenovati članove Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Jakšić, koji su sukladno svojoj
struci navedeni u istom.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno
prihvatilo i donijelo
Odluku
o imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Jakšić
(Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ad. 6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika u Općinskom Vijeću Općine Jakšić u 2013. – druga dva
kvartala:
Predsjednik Vijeća riječ daje pročelnici JUO koja iznosi da od ukupno planiranih
10.000,00 kn proračunom za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
Općinskog Vijeća Općine Jakšić u 2013. godini, za prva dva kvartala ove godine isplaćeno je
razmjerno prethodnom sazivu Općinskog Vijeća. Novo Vijeće konstituirano je 14. lipnja ove
godine, te budući da je i politički sastav istog promijenjen, potrebno je donijeti ovakvu odluku
za naredna dva kvartala ove godine.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Pitanja nije bilo.
Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeće jednoglasno
prihvatilo i donijelo
Odluku
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
u Općinskom Vijeću Općine Jakšić u 2013.
(Tekst Odluke prilaže se Zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ovim je dnevni red današnje sjednice odrađen.
Predsjednik Vijeća zahvalio se svima na radu i sudjelovanju. Uz želje svima da
provedu ugodne godišnje odmore, predsjednik zaključuje sjednicu.
Dovršeno u 20,15 sati.

ZAPISNIK VODILA:

PREDSJEDNIK:

Jagoda Kovačić

Boško Obradović,prof.

Na temelju članka 35. stavka 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 i 144/12.), i članka 55. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik Općine Jakšić
broj 77/13.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić na 1. sjednici održanoj 22. srpnja 2013. , donosi
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se polugodišnje Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje
od 01. siječnja 2013. do 30. lipnja 2013. godine.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-05/13-01/35
URBROJ:2177/04-01/01-13-1
Jakšić, 22. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

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 sjednici održanoj 22. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
u općinskom Vijeću Općine Jakšić u 2013.
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 2013.
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:
Stranka

1

HDZ/HSP/HSS
HDSSB
SDP/HSU
HNS

Broj
vijećnika
muškarci
2
7

Isplata
III.
tromjesečje

žene

Isplata
IV.
tromjesečje

0

3
1.325,80

4
1.325,80

2

0

378,80

378,80

3

1

587,14

587,14

1

1

208,34

208,34

Ukoliko pojedinom vijećniku nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo
u političkoj stranci, financijske 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:021-01/13-01/32
URBROJ:2177/04-01/01-13-1
Jakšić, 22. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK:
Boško Obradović, prof.

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 110. zakona o
proračunu (NN, br. 87/08.), te članka 32. Statuta Općine Jakšić (Službeni glasnik broj 53/09.
i 54/09.), Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 1. sjednici održanoj 22. srpnja 2013. godine,
donosi
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JAKŠIĆ
ZA 2013. GODINU
OPĆI DIO

I.

Članak l.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jakšić za 2013. godinu (u
daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna) sastoji se od:
A.

RAČUNA PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA

1.295.853,14 kn
91.118,59 kn
1.153.187,86 kn

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

772.067,01 kn

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

538.283,14 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

538.283,14 kn

Članak 2.
Ukupan manjak prihoda i primitaka iznosi 538.283,14 kn. Stanje žiro računa 1.
siječnja 2013. iznosilo je 97.367,45 kn, a stanje žiro računa na dan 30. lipnja 2013. iznosi
35.078,42. Neplaćene obveze iznose 631.258,85 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 1.925.254,87 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 30.06.2013., Izvještaj o novčanim tijekovima za
razdoblje od 01.01.2013. do 30.06. 2013. , Izvještaj o obvezama za razdoblje od 01.04.
2013. do 30.06.2013., te Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01.2013.
do 30.06.2013., 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 2013. godinu objaviti će
se u „Službenom glasniku Općine Jakšić“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ

KLASA:021-05/13-01/33
URBROJ:2177/04-03/13-1
Jakšić, 22. srpnja 2013.
PREDSJEDNIK:
Boško Obradović,prof

Na temelju članka 6. Stavak 3. i 4. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i
spašavanju (»Narodne novine« broj 79/07), članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju

operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08, 44/08), i članka 35.
Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“ broj 77/2013.), Općinsko Vijeće
Općine Jakšić na 1. sjednici održanoj 22. srpnja 2013. godine, donosi:
ODLUKU
o imenovanju članova
Stožera za zaštitu i spašavanja Općine Jakšić
I.
U Stožer za zaštitu i spašavanje Općine Jakšić imenuju se:
1. Mile Barišić,
2. Dinko Gurdon,
3. Krunoslav Kolar,
4. Mario Glavaš,
5. Darko Dukmenčić,
6. Damir Samardžija,
7. Dr. Vesna Dujmović ,
8. Zoran Rajšić,
9. Marina Mihalj,

načelnik stožera,
zamjenik načelnika stožera,
član stožera za protupožarnu zaštitu,
član stožera za komunalne djelatnosti,
predstavnik Policijske uprave,
predstavnik PU za zaštitu i spašavanje,
član stožera za medicinsko zbrinjavanje,
član stožera za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju
član stožera za zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju
II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju
Općinskog stožera zaštite i spašavanja Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“ broj
53/2009.).
III.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njene objave u Službenom glasniku
Općine Jakšić.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JAKŠIĆ
KLASA:810-01/13-01/04
URBROJ:2177/04-01/01-13-1
Jakšić, 22. srpnja 2013.godine
DOSTAVITI:

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

1. DUZS Područni ured Požega,
2. Pismohrana,
3. IN konzalting d.o.o.

Boško Obradović,prof.

Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09. i 56/13.),
članka 63. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09.,
130/11. i 56/13.) i članka 35. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić broj
77/2013.),Općinsko Vijeće Općine Jakšić, na 1. sjednici održanoj 22. srpnja 2013. godine,
donosi
ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne građevine
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne
vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na području Općine Jakšić (u
daljnjem tekstu: komunalne vodne građevine), a posebno:
- postupak priključenja građevina, odnosno drugih nekretnina na komunalne vodne
građevine,
- rokovi za priključenje,
- izuzeci od obveze priključenja,
- način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina od strane budućih
korisnika.
Članak 2.
Javni isporučitelj vodne usluge na području Općine Jakšić je Tekija d.o.o. za
obavljanje komunalnih djelatnosti, Požega, Vodovodna 1 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj).
Članak 3.
Priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine provodi se
sukladno ovoj Odluci te Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga koje donosi
Isporučitelj.
II. OBVEZA PRIKLJUČENJA GRAĐEVINA NA KOMUNALNE VODNE
GRAĐEVINE I IZUZECI OD OBVEZE PRIKLJUČENJA
Članak 4.
Pod građevinom za koju postoji obveza priključenja na komunalne vodne građevine
razumijeva se svaka građevina u kojoj je izvedena interna vodovodna instalacija i/ili interna
kanalska mreža i koja se nalazi na području na kojem su izgrađene komunalne vodne
građevine.
Članak 5.
Obveza priključenja na komunalne vodne građevine nastaje:
- izgradnjom građevine, na području na kojem su izgrađene komunalne vodne
građevine,
- izgradnjom komunalnih vodnih građevina, na području na kojem se nalazi izgrađena
građevina.
Vlasniku građevine iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, Isporučitelj će poslati
obavijest o mogućnosti priključenja na komunalnu vodnu građevinu uz uputu o načinu
podnošenja zahtjeva za priključenje.

Članak 6.
Od obveze priključenja na komunalne vodne građevine mogu biti izuzeti vlasnici ili
korisnici građevine izgrađene sukladno aktu nadležnog tijela o dopuštenju gradnje, ukoliko su
isti na odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u
suglasju sa zakonom kojim se uređuju vode.
Rješenje o izuzeću od obveze priključenja iz stavka 1. ovoga članka donosi upravno
tijelo Općine Jakšić nadležno za gospodarstvo na zahtjev vlasnika ili korisnika.
Prije donošenja rješenja iz stavka 2. ovog članka nadležno upravno tijelo Općine
Jakšić obvezno je zatražiti mišljenje Isporučitelja.
Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka je dopuštena žalba tijelu jedinice područne
(regionalne) samouprave nadležnom za gospodarstvo.
III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA NA
KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
1. Postupak priključenja građevina na komunalne vodne građevine
Članak 7.
Vlasnik ili korisnik građevine podnosi zahtjev za izdavanje suglasnosti za priključenje
na komunalne vodne građevine (u daljnjem tekstu: zahtjev za priključenje) Isporučitelju.
Zahtjev za priključenje podnosi se u pisanom obliku na propisanom obrascu
dostupnom na internetskoj stranici Isporučitelja www.tekija.hr odnosno u upravnoj zgradi
Isporučitelja u Požegi, Vodovodna 1.
U prilogu zahtjevu za priključenje vlasnik je dužan priložiti:
- situacioni nacrt s ucrtanim položajem građevine u mjerilu 1:1000, ne stariji od 6 mjeseci,
- gruntovni izvadak ili drugi dokaz o pravu vlasništva građevine, ne stariji od 6 mjeseci.
Korisnik građevine je dužan, uz zahtjev za priključenje, osim dokumentacije iz stavka
3. ovoga članka, priložiti dokaz o pravu korištenja građevine (pisani ugovor, pisano ovlaštenje
ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika građevine za podnošenje zahtjeva za
priključenje).
Članak 8.
Nakon zaprimanja zahtjeva za priključenje, Isporučitelj utvrđuje da li je zahtjev
potpun te da li postoje uvjeti za priključenje građevine na komunalne vodne građevine
sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Isporučitelja.
Kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, Isporučitelj će, najkasnije
u roku od 30 dana od dana kompletiranja dokumentacije iz spisa predmeta, izdati „Suglasnost
za priključenje“.
Članak 9.
U slučaju kada Isporučitelj utvrdi da ne postoje uvjeti za priključenje građevine na
komunalne vodne građevine za koju je podnijet zahtjev za priključenje, donijet će Odluku
kojom se odbija zahtjev za priključenje.
Isporučitelj može odbiti zahtjev za priključenje građevine, odnosno druge nekretnine
na komunalne vodne građevine, sukladno odredbama Općih i tehničkih uvjeta isporuke
vodnih usluga.
Članak 10.
Radove na izvođenju priključka na sustav javne vodoopskrbe obavlja Isporučitelj ili
njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi podnositelj zahtjeva.

Radove na izvođenju priključka na sustav javne odvodnje otpadnih voda obavlja
Isporučitelj ili njegov ugovaratelj, a stvarni trošak radova snosi podnositelj zahtjeva.
Isporučitelj je dužan izdati račun za izvedene radove iz stavka 1. i 2. ovoga članka.
Račun sadrži obračun stvarnih troškova radova i utrošenog materijala.
Isporučitelj može podnositelju zahtjeva - fizičkoj osobi, na osnovu njegovog pisanog
zahtjeva, odobriti obročno plaćanje troškova za izvođenje priključka.
Članak 11.
Kada podnositelj zahtjeva za priključenje, sukladno ugovoru o priključenju, izvede
interne vodove i o tome obavijesti Isporučitelja, Isporučitelj ili njegov ugovaratelj obavit će
priključenje građevine na komunalne vodne građevine u roku od 60 dana od dana zaprimanja
obavijesti.
2. Postupak priključenja drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
Članak 12.
Pod drugim nekretninama, u smislu ove Odluke, razumijevaju se:
- građevna čestica,
- zemljište za poljoprivrednu obradu,
- zelena površina,
- zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (otvoreni skladišni
prostor, parkiralište i slično),
- jednostavna građevina.
Članak 13.
Vlasnik, odnosno, korisnik druge nekretnine iz članka 12. ove Odluke može podnijeti
zahtjev za priključenje nekretnine iz članka 12. ove Odluke na komunalne vodne građevine,
ali se ne može obvezati na takvo priključenje.
Članak 14.
Vlasnik građevne čestice je dužan, uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za priključenje
građevne čestice na komunalne vodne građevine, priložiti:
- situacioni nacrt s ucrtanim položajem građevine u mjerilu 1:1000, ne stariji od 6 mjeseci,
- gruntovni izvadak ili drugi dokaz o pravu vlasništva građevine, ne stariji od 6 mjeseci,
Zahtjev za izdavanje suglasnosti za priključenje građevne čestice može podnijeti
korisnik građevne čestice i izvođač radova koji je dužan uz zahtjev za izdavanje suglasnosti
za priključenje građevne čestice, osim dokumentacije iz gornjeg stavka, priložiti:
- pisanu izjavu vlasnika građevne čestice da je sklopio ugovor o gradnji sa izvođačem radova,
te da izvođaču radova odobrava podnošenje zahtjeva za priključenje ili pisanu izjavu vlasnika
građevne čestice da je sklopio ugovor o korištenju sa korisnikom, te da korisniku odobrava
podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za priključenje građevne čestice.
Članak 15.
Vlasnik zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine je dužan uz
zahtjev za izdavanje suglasnosti za priključenje zemljišta, odnosno zelene površine na
komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, priložiti:
- dokaz o pravu vlasništva zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene
površine, ne stariji od 6 mjeseci,
- kopiju katastarskog plana, ne stariju od 6 mjeseci.

Korisnik zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine je dužan uz
zahtjev za izdavanje suglasnosti za priključenje zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno
zelene površine, osim dokumentacije iz gornjeg stavka, priložiti dokaz o pravu korištenja
zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine (pisani ugovor, pisano
ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika zemljišta za poljoprivrednu obradu,
odnosno zelene površine za podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za priključenje).
Članak 16.
Vlasnik zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (otvoreni skladišni
prostor, parkiralište i slično) je dužan uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za priključenje
zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti na komunalne vodne građevine,
priložiti:
- dokaz o pravu vlasništva zemljišta, ne stariji od 6 mjeseci,
- odgovarajući dokaz o obavljanju poslovne djelatnosti, ne stariji od 6 mjeseci,
- kopiju katastarskog plana, ne stariju od 6 mjeseci.
Korisnik zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti je dužan, pored
dokumentacije iz gornjeg stavka, uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za priključenje, osim
dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti dokaz o pravu korištenja zemljišta (pisani
ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika zemljišta za podnošenje
zahtjeva za izdavanje suglasnosti za priključenje).
Članak 17.
Vlasnik jednostavne građevine je dužan, uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za
priključenje jednostavne građevine na komunalne vodne građevine, priložiti:
- dokaz o pravu vlasništva jednostavne građevine, ne stariji od 6 mjeseci,
- kopiju katastarskog plana, ne stariju od 6 mjeseci.
Korisnik jednostavne građevine je dužan uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za
priključenje na komunalne vodne građevine, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka,
priložiti dokaz o pravu korištenja zemljišta (pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću
pisanu suglasnost vlasnika zemljišta za podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za
priključenje).
Članak 18.
Na postupak priključenja drugih nekretnina iz članka 12. ove Odluke na komunalne
vodne građevine, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 7., 8., 9., 10., 11. i 19.
ove Odluke.
IV. ROKOVI ZA PRIKLJUČENJE
Članak 19.
Vlasnik građevine iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke, dužan je priključiti
građevinu na komunalne vodne građevine prije tehničkog pregleda građevine, odnosno prije
početka uporabe građevine.
Vlasnik građevine iz članka 5. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke, dužan je priključiti
građevinu na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od godine dana od dana primitka
obavijesti Isporučitelja o mogućnosti priključenja.
Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, ako vlasnik građevine iz članka 5. stavka
1. podstavka 2. ove Odluke nije uredno zaprimio obavijest Isporučitelja o mogućnosti
priključenja, a podnio je zahtjev za priključenje, dužan je priključiti građevinu na komunalne
vodne građevine najkasnije u roku od godine dana od dana sklapanja ugovora o priključenju.

Vlasnik odnosno korisnik druge nekretnine iz članka 12. ove Odluke, dužan je
priključiti nekretninu na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od godine dana od
dana sklapanja ugovora o priključenju.
V. ODVAJANJE, PREMJEŠTANJE I REKONSTRUKCIJA PRIKLJUČKA NA
SUSTAV JAVNE VODOOPSKRBE, ODNOSNO SUSTAV JAVNE ODVODNJE
OTPADNIH VODA
Članak 20.
Vlasnik odnosno korisnik građevine ili posebnog dijela građevine koji predstavlja
samostalnu uporabnu cjelinu te vlasnik odnosno korisnik druge nekretnine iz članka 12. ove
Odluke, može Isporučitelju podnijeti zahtjev za odvajanje, premještanje i rekonstrukciju
priključka na sustav javne vodoopskrbe, odnosno sustav javne odvodnje otpadnih voda.
Članak 21.
Na postupak premještanja, odvajanja ili rekonstrukcije priključka na sustav javne
vodoopskrbe, odnosno sustav javne odvodnje otpadnih voda, na odgovarajući se način
primjenjuju odredbe članka 7., 8., 9., 10., 11. i 19. ove Odluke.
VI. UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
OD STRANE BUDUĆIH KORISNIKA
Članak 22.
U slučaju kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena Planom
gradnje komunalnih vodnih građevina, ali je predviđen višegodišnjim planom gradnje
komunalnih vodnih građevina unutar iduće 3 godine, budući korisnici vodnih usluga koji bi se
priključili na te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih
sredstava u određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s isporučiteljem vodne
usluge.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka uplaćuju se na račun isporučitelja vodne usluge, a
rok povrata sredstava ne može biti dulji od 5 godine od dana sklapanja ugovora. Budući
korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na komunalne vodne građevine, za koje nisu
ispunjene pretpostavke iz stavka 1. ovog članka, mogu sudjelovati u financiranju njihove
gradnje, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s isporučiteljem vodne usluge, bez prava na
povrat sredstava.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na
komunalne vodne građevine („Službeni glasnik Općine Jakšić“ broj 69/2011. od 21.prosinca
2011.godine ).
Članak 24.
Za ugovore o priključenju i plaćanju naknade za priključenje, koji su potpisani do dana
stupanja na snagu ove Odluke, primjenjivat će se ranije utvrđene – važeće visine naknada.
Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njene objave u Službenom glasniku
Općine Jakšić, te dostaviti Vijeću za vodne usluge.
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