OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA:021-05/17-01/19
URBROJ:238/11-03/1-17-2
Jakovlje, 3. srpnja 2017.

Poštovani,

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE JAKOVLJE

U nastavku dajem obrazloženje prijedloga Dnevnog reda za 2. sjednicu Općinskog Vijeća Općine
Jakovlje za dan 10. srpnja 2017. godine kako slijedi:

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa konstituirajuće (1.) sjednice Općinskog vijeća
Općine Jakovlje od 13. lipnja 2017. godine.
Skraćeni zapisnik sa konstituirajuće (1.) sjednice Općinskog vijeća dostavljamo u prilogu
poziva, kao i prijedlog Odluke o prihvaćanju istog.
1. Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2017.
godinu s bilancom prihoda i rashoda.
2. Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjeni:
a)Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
b)Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta
za 2017. godinu
c)Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje u 2017. godini
d)Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području općine
Jakovlje za 2017. godinu
Obzirom da se iz Proračuna Općine Jakovlje za 2017. godinu za učenike OŠ Jakovlje
planiraju nabaviti udžbenici potrebno je istu stavku predvidjeti u Proračunu. Planirani
trošak za nabavu udžbenika je 200.000,00 kuna. Također su izvršeni prijeboji po pojedinim
stavkama Proračuna za 2017. godinu te je stoga i na tim stavkama izvršena izmjena. U
drugim stavkama Proračuna za 2017. godinu izmjena nije bilo.
3. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik.
Temeljem članka 41. Statuta Općine Jakovlje određeno je osnivanje Odbora za Statut i
Poslovnik. Kako se na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća osnivaju odbori i
komisije koje su bitne za samo konstituiranje, potrebno je imenovati i druge odbore
propisane Statutom. Odbor za Statut i Poslovnik u skladu s člankom 43. predlaže: Statut
Općine i Poslovnik o radu Općinskog vijeća, predlaže pokretanje postupka za izmjenu
Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća, te obavlja i druge poslove određene
Statutom. Predlažem da Odbor za Statut i poslovnik ima 5 članova i to Zdravko Poturica
predsjednik, članovi Matej Jozak, Juraj Tuđen, Mario Hlad i Mirela Novoselec Jakševac.
4. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od
elementarnih nepogoda.
U skladu s člankom 27. stavak 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br.
73/97 i 174/04) Općina mora imati Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda čija zadaća je organiziranje i provođenje postupka procjene štete od
elementarnih nepogoda, izrada konačnog izvješća o štetama na području općine kao i
drugi poslovi vezani za procjenu i utvrđivanje šteta. Sadašnjim članovima istekao je
mandat zadnjeg dana u mjesecu lipnju ove godine te je potrebno imenovati nove članove
čiji mandat traje 4 godine. Predlažem da se u Povjerenstvo imenuju Damir Suhina za

predsjednika, Dražen Kostanjčar za zamjenika predsjednika, Krunoslav Sever za člana,
Krunoslav Ivček za člana, kao prijedlog vladajuće većine, a prijedlog oporbenih vijećnika
za člana Povjerenstva dati će se na samoj sjednici.
5. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje, za razdoblje od 1. srpnja
do 31. prosinca 2017. godine.
Predlažem Općinskom vijeću Općine Jakovlje donošenje nove Odluke o raspoređivanju
sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Jakovlje, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine obzirom da je zbog
Lokalnih izbora došlo do promjene u stranačkom sastavu Općinskog Vijeća. Predlažem da
iznos za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom Vijeću ostane isti
kao i do sada, odnosno 100,00 kn po vijećniku mjesečno.
S poštovanjem,
OPĆINSKA NAČELNICA
Sanja Borovec

