REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/14-01/21
URBROJ:2177/04-01/14-1
Jakšić, 26. rujna 2014.

POZIV
za 7. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakšić
koja će se održati 29. rujna 2014. (ponedjeljak)
s početkom u 19,00 sati u općinskoj vijećnici
-

otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
vijećnička pitanja
zapisnik sa 5. i 6. sjednice

DNEVNI RED:
1.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jakšić za 2014. Godinu.

Molim da se pozivu obvezno odazovete u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdate na tel.
034-257-123 ili 034/315-514.

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

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKŠIĆ
Općinsko vijeće
KLASA:021-01/14-01/21
URBROJ:2177/04-01/14-2
Jakšić, 29. rujna 2014.

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Općinskog Vijeća Općine Jakšić
održane dana 29. rujna 2014.( ponedjeljak )
s početkom u 19,01
sati u općinskoj vijećnici
NAZOČNI: Boško Obradović – predsjednik vijeća,
Ante Lovrić, Dario Pažin, Milan Majetić, Zlatko Kovačević, Robert Vrba,
Danijel Murar, Tomislav Hećimović, Nikola Obradović, Drago Čevapović, Mario
Glavaš, Ankica Pečur i Dalibor Žiberna – općinski vijećnici
Ivica Kovačević – općinski načelnik
Mile Barišić – zamjenik općinskog načelnika
Marica Marić – djelatnica Općine
ODSUTNI: Nema
ZAPISNIK VODILA: Jagoda Kovačić
-

Otvaranje sjednice i utvrđivanje kvoruma
Vijećnička pitanja
Zapisnik sa 5. i 6. sjednice

Predsjednik Vijeća, gospodin Boško Obradović pozdravlja sve nazočne, te otvara 7. po
redu sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakšić, utvrdivši kvorum, odnosno da je na istoj
nazočno 13 od ukupno 13 općinskih vijećnika.
U vremenu predviđenom za vijećnička pitanja za riječ se javio vijećnik Mario Glavaš s
pitanjem da li postoji mogućnost da se išta radi po pitanju nogostupa u Rajsavcu?
Općinski načelnik odgovorio je da se krajem listopada planira pripremiti natječaj za
projektnu dokumentaciju za naselje Rajsavac i Eminovci.
Vijećničkih pitanja više nije bilo. Predsjednik daje na raspravu zapisnik sa 5. Sjednice
Općinskog Vijeća koji zbog hitnosti održavanja šeste sjednice nije bio na usvajanja na istoj.
Primjedbi na zapisnik nije bilo, te ga predsjednik daje na glasovanje, nakon čega je utvrdio da
je usvojen jednoglasno.

Predsjednik daje na raspravu zapisnik sa 6. Sjednice Općinskog Vijeća. Primjedbi na
zapisnik nije bilo, te ga predsjednik daje na glasovanje, nakon čega je utvrdio da je usvojen
jednoglasno.
Predloženi dnevni red po pozivu, predsjednik daje na glasovanje, nakon čega je
utvrdio da je Općinsko Vijeće, za ovu sjednicu jednoglasno utvrdilo slijedeći
DNEVNI RED:
l. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jakšić za 2014. godinu.
Ad. 1.Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jakšić za 2014.godinu:
Predsjednik Vijeća riječ daje Marici Marić koja iznosi da smo ove Izmjene i dopune
proračuna za 2014.godinu radili radi razrade odnosno prilagođivanja programske klasifikacije
i aktivnosti po programima, a financijski smo samo umanjili stavke kako na prihodima, tako i
na rashodovnoj strani u iznosu od 2.500.000,00 za izgradnju komunalne infrastrukture
gospodarske zone, zatim smanjili smo sredstva za izgradnju odvojka ulice S. Radića prema
vrtiću sa 693.000,00 kn na 505.000,00 kn, te povećali prihod za 450.000,00 kn za
evidentiranje kredita prema Podravskoj banci, zatim pomoći za stradale od poplave u iznosu
od 13.000,00 kn i sredstva za sufinanciranje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u
iznosu 83.000,00kn. Smanjili smo prihode i rashode za 2.788.000,00 kn. Iz toga proizlazi da
ukupni prihodi poslovanja, prihodi od nefinancijske imovine i prihod od fin.imovine i
raspoloživih sredstava iz prethodne godine iznose 14.929.000,00kn, a toliko iznose i rashodi
poslovanja, rashodi za nabavom nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i
otplate zajmova.
Predsjednik Vijeća zahvalio se na izlaganju gospođi Marić, te riječ daje općinskom
načelniku koji iznosi da svi projekti koji se financiraju iz IPARD-a moraju biti odrađeni po
strogo određenim pravilima. Natječaj za banku provodili smo po uvjetima koje je propisao
HBOR – po tome smo i bili donijeli prvu odluku o zaduženju, međutim kada smo proveli
javnu nabavu dobili smo i povoljnije uvjete. Ministarstvo financija nas je upozorilo da smo
jedna od rijetkih općina koja povlači sredstva iz IPARD-a za dva projekta, te da za idući
moramo znati točan iznos. Proveli smo postupak javne nabave za odabir banke za kreditiranje
pristupne ceste prema vrtiću i čim prođe žalbeni rok, moramo donijeti i za taj projekt odluku o
zaduženju, zbog čega je bitno donijeti ovakve izmjene proračuna koje trebaju, zbog hitnosti,
što prije stupiti na snagu.
Sa Fondom zaštite okoliša Općina je potpisala ugovor o sufinanciranju, a mi se
obvezujemo da ćemo osigurati sredstva. Po pitanju gospodarske zone za sredstva, ista nismo
dobili jer na bodovnoj listi nismo uspjeli proći – to su četiri najbitnije stavke koje se moraju
mijenjati, uz to još i ovih 13.000,00 kn pomoći što su nam uplatile druge Općine.
Predsjednik se zahvalio na izlaganju općinskom načelniku, te otvara raspravu.
Vijećnik Zlatko Kovačević javio se pitanjem da mu nije jasno iz kojeg razloga dižemo
kredit na 5 godina?
Općinski načelnik odgovara da je to iz toga razloga što je Republika Hrvatska
potpisala sa EU Pravilnik kojim je točno određeno da za kratkoročna zaduženja se ne mogu
dobiti sredstva IPARD-a. Moramo ispunjavati uvjete HBOR-a po čemu se objavljuje i
natječaj. Kad i odaberemo banku opet moramo ići na suglasnost Ministarstvu financija –
HBOR- odobrava prema banci – banka tad potpisuje s nama ugovor.

Vijećnik Robert Vrba javio se pitanjem – što ako postoji neka Općina koja ima vlastita
sredstva i može to isfinancirati sama, bez kredita, pa da joj se sredstva vrate iz IPARD-a?
Općinski načelnik odgovara- Ne, da bi se dobila sredstva iz IPARD-a treba biti
kreditna linija.
Pitanja više nije bilo. Predsjednik daje na glasovanje, te utvrđuje da je Općinsko Vijeća
jednoglasno - sa 13 (trinaest) glasova „ZA“ prihvatilo, te donijelo
I. Izmjene i dopune
Proračuna Općine Jakšić za 2014.godinu
(Tekst I. Izmjena i dopuna prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.)

Ovim je dnevni red današnje sjednice odrađen.
Predsjednik vijeća zahvalio se svima na radu i sudjelovanju, te zaključio 7.po redu sjednicu
Općinskog Vijeća Općine Jakšić.
Dovršeno u 19,30 sati.

ZAPISNIK VODILA:

PREDSJEDNIK:

Jagoda Kovačić

Boško Obradović, prof.

