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SKRAČENI ZAPISNIK
sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje održane dana
20. prosinca 2016. godine u prostorijama općinske vijećnice općine Jakovlje
Započeto u 17,05 sati.
Prisutni:Stjepan Jagušt-predsjednik OV, Goran Otročak, Darko Starešina, Branko Ivček, Žarko Požnjak, Ksenija
Tomac, Marijan Vrabec, Marko Žunić i Zlatko Poturica.
Odsutni vijećnici:Krunoslav Zorko, Marijan Knjaz, Željko Poslončec, Cvjetko Hanzec
Prisutna općinska načelnica, Snježana Bužinec i njezina zamjenica Mirna Žunić.
Prisutni ispred Jedinstvenog upravnog odjela općine Jakovlje: Štefica Podhraški – zapisničar, Snježana Šunc i
Milan Ječmenjak.
Prisutan predstavnik lista Prigorski kaj Dražen Mufić, te od 20. minute predstavnici TV Zapad.
Prisutan predstavnik građana: Mario Hlad
I.
Predsjednik Općinskog vijeća Stjepan Jagušt pozdravlja sve prisutne i konstatira da sjednici prisustvuje
potrebna većina vijećnika za donošenje pravovaljanih odluka. Za dopunom ili izmjenom predloženog dnevnog
reda koji su vijećnici dobili u pozivu sa materijalima nije bilo prijedloga.
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje slijedeći:
D n e v n i r e d:
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 29. rujna 2016.
godine.
1. Prijedlog za donošenje Odluke o Proračunu Općine Jakovlje za 2017. godinu s bilancom prihoda i
rashoda i pripadajućim financijskim planovima, te projekcijama za 2018. i 2019. godinu,
2. Prijedlog za donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jakovlje za 2017. godinu,
3. Prijedlog za donošenje:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta za 2017.
godini.
c) Socijalnog Programa za 2017. godinu,
d) Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu,
e) Programa javnih potreba u sportu na području općine Jakovlje za 2017. godinu,
f) Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području općine Jakovlje za 2017.
godinu,
g) Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo
za 2017. godinu,
h) Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu.
4. Prijedlog za donošenje Odluke o II. Izmjeni Proračunu Općine Jakovlje za 2016. godinu s bilancom
prihoda i rashoda,
5. Prijedlog za donošenje Odluke o:
a) II. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
b) II. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta za
2016. godinu.
c) II. Izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu,
d) II. Izmjeni Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području općine Jakovlje
za 2016. godinu,
e) I. Izmjeni Socijalnog Programa za 2016. godinu
f) I. Izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji
stanarsko pravo za 2016. godinu,
g) I. Izmjeni Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu.
6. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom Vijeću Općine Jakovlje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017.
godine.
7. Prijedlog za donošenje Zaključka po zahtjevu Velisava i Mirele Milosavljević iz Zagreba za izdavanje
suglasnosti za postavljanje montažnih kontejnera na k. č. br. 4095 i 4091. k.o. Jakovlje.
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8. Prijedlog za donošenje Odluke o upisu nerazvrstanih cesta.
9. Prijedlog za donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jakovlje u 2016.
godini.
10. Prijedlog za donošenje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Jakovlje u 2016. godini.
11. Prijedlog za donošenje Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jakovlje za
2017. godinu.
12. Prijedlog za donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Jakovlje
za 2017. godinu.
Nakon provedenog glasovanja Predsjednik općinskog vijeća utvrdio je da su članovi Općinskog vijeća
JEDNOGLASNO usvojili predloženi dnevni red.
Prišlo se raspravi po točkama dnevnog reda:
II.
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 29. rujna
2016. godine.
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su usvojili skraćeni zapisnik sa 29. sjednice općinskog vijeća
održane dana 29. rujan 2016. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća je prije rasprave predložio prisutnim vijećnicima da se u raspravi spoje
točke od 1-3h.
Prisutni vijećnici su prijedlog prihvatili JEDNOGLASNO, tako da se zajednički raspravljalo o:
1. Prijedlog za donošenje Odluke o Proračunu Općine Jakovlje za 2017. godinu s bilancom prihoda
i rashoda i pripadajućim financijskim planovima, te projekcijama za 2018. i 2019. godinu,
2. Prijedlog za donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jakovlje za 2017. godinu,
3. Prijedlog za donošenje:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta za
2017. godini.
c) Socijalnog Programa za 2017. godinu,
d) Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu,
e) Programa javnih potreba u sportu na području općine Jakovlje za 2017. godinu,
f) Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području općine Jakovlje za
2017. godinu,
g) Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji
stanarsko pravo za 2017. godinu,
h) Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu.
Nakon nakon provedene zajedničke rasprave, te provedenog pojedinačnog glasovanja o svakoj točki
dnevnog reda predsjednik vijeća utvrdio je da su članovi općinskog vijeća JEDNOGLASNO donijeli:
1.
Odluku o Proračunu Općine Jakovlje za 2017. godinu s bilancom prihoda i rashoda i
pripadajućim financijskim planovima, te projekcijama za 2018. i 2019. godinu, koji za 2017. godinu
sadrži ukupne prihode od 14.955.000,00 kuna, prenijeti višak iz ranijih godina 2016.godine u iznosu od
2.100.000,00 kuna te je planiran sa iznosom od 17.055.000,00 kuna te ukupne rashode u iznosu od
17.055.000,00 kuna koji se sastoje od ukupnih rashoda i izdataka u iznosu od 16.562.000,00 kn i
izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova u iznosu od, kn 493.000,00 kuna.
2.
Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Jakovlje za 2017. Godinu.
3.
a)
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
koji sadrži 9.090.000,00 kuna.
b)
Program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta
za 2017. Godinu koji sadrži 1.088.000,00 kuna.
c)
Socijalnog Programa za 2017. godinu, koji sadrži 744.000,00 kuna.
d)
Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu, koji sadrži 190.000,00 kuna.
e)
Program javnih potreba u sportu na području općine Jakovlje za 2017. godinu, koji
sadrži ukupno 420.000,00 kuna.
f)
Program potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području općine
Jakovlje za 2017. godinu, koji sadrži 942.000,00 kuna.
g)
Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji
stanarsko pravo za 2017. godinu, koji sadrži 6.000,00 kuna.
h)
Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu, koji sadrži
ukupno 5.000,00 kuna.
Prišlo se raspravi po slijedećim točkama dnevnog reda te je predsjednik općinskog vijeća predložio da
se u raspravi objedine točke 4. do 5.g.
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Prisutni su prijedlog prihvatili JEDNOGLASNO, te se zajednički raspravljalo o slijedećim točkama
dnevnog reda.
4. Prijedlog za donošenje Odluke o II. Izmjeni Proračunu Općine Jakovlje za 2016. godinu s
bilancom prihoda i rashoda,
5. Prijedlog za donošenje Odluke o:
a) II. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
godinu,
b) II. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog
zemljišta za 2016. godinu.
c) II. Izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu,
d) II. Izmjeni Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području
općine Jakovlje za 2016. godinu,
e) I. Izmjeni Socijalnog Programa za 2016. godinu
f) I. Izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima
postoji stanarsko pravo za 2016. godinu,
g) I. Izmjeni Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu.
Nakon provedene zajedničke rasprave i provedenog pojedinačnog glasovanja o svakoj točki dnevnog
reda predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da su članovi općinskog vijeća JEDNOGLASNO donijeli:
4.
Odluku o II. Izmjeni Proračunu Općine Jakovlje za 2016. godinu s bilancom prihoda i
rashoda, koji sadrži ukupne prihode u iznosu od 9.570.000,00 kuna, te rashode i izdatke u iznosu od
8.890.199,45 kuna, izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova 493.000,00 kuna te prenijeti manjak u
iznosu od 186.800,00 kuna.
5.
Odluke o:
a) II. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
koji sadrži ukupno 2.632.000,00 kuna,
b) II. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog
zemljišta za 2016. godinu, koji sadrži ukupno 1.075.000,00 kuna.
c) II. Izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu, koji sadrži ukupno 114.820,00
kuna.
d) II. Izmjeni Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području općine
Jakovlje za 2016. godinu, koji sadrži 938.000,00 kuna.
e) I. Izmjeni Socijalnog Programa za 2016. godinu, koji sadrži ukupno 620,000,00 kuna.
f) I. Izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji
stanarsko pravo za 2016. godinu, koji sadrži ukupno 9.000,00 kuna.
h)
I. Izmjeni Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu, koji sadrži
ukupno 3.000,00 kuna.
6. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom Vijeću Općine Jakovlje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca
2017. godine.
JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u općinskom vijeću za 2017. godinu kojom politička stranka za vijećnika dobiva 100,00
kuna mjesečno odnosno povećanje 10% za podzastupljeni spol.
7. Prijedlog za donošenje Zaključka po zahtjevu Velisava i Mirele Milosavljević iz Zagreba za
izdavanje suglasnosti za postavljanje montažnih kontejnera na k. č. br. 4095 i 4091. k.o.
Jakovlje.
JEDNOGLASNO je donijet Zaključak kojim se odbija davanje suglasnosti Velisavu Milisavljeviću i
Mireli Milisavljević iz Zagreba, Slavka Batušića 3, za postavljanje montažnih kontejnera na
poljoprivrednom zemljištu k.č.br. 4091 i 4095 k.o. Jakovlje.
8. Prijedlog za donošenje Odluke o upisu nerazvrstanih cesta.
JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o upisu nerazvrstanih cesta u K.O. Kraljev Vrh i to:
Red.

Broj zemljišta

br.

(kat.čestice)

Oznaka zemljišta

Površina u
m

2

čhv

jutra

1. 1250

PUT U PILI DOLNJOJ

117

2. 1369

PUT U PILI DOLNJOJ

79

3. 1423

PUT U PILI DOLNJOJ

70

4. 1424

PUT U PILI DOLNJOJ

1

143

9. Prijedlog za donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Jakovlje u 2016. godini.
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10.

11.

12.

13.

JEDNOGLASNO je donijeta Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Jakovlje u 2016. godini.
Prijedlog za donošenje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Jakovlje u
2016. godini.
JEDNOGLASNO je donijeto Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Jakovlje u
2016. godini.
Prijedlog za donošenje Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine
Jakovlje za 2017. godinu.
JEDNOGLASNO je donijet Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jakovlje
za 2017. godinu.
Prijedlog za donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području
Općine Jakovlje za 2017. godinu.
JEDNOGLASNO je donijet Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine
Jakovlje za 2017. godinu.
Pitanja i prijedlozi.
Darko Starešina pita da li je poznato kakva je situacija sa Jelenjim vodama da li je to od Općine
Jakovlje ili od Stubičkih Toplica i kako to ubrzati.
Stjepan Jagušt, predsjednik općinskog vijeća odgovorio je da je još uvijek stanje isto, na njegovo
inzistiranje i njegovo vijećničko pitanje u Zagrebačkoj županiji to je ostalo tako kao je znači upravna
zgrada je na području općine Jakovlje a eksploatacija je na području Općine Stubičke Toplice.
dobio je odgovor od župana da će se inzistirati da se granica utvrdi pravilno kako bi trebala biti.

Dovršeno u 18,10 sati.
Zapisničar:
Štefica Podhraški, v.r.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JAKOVLJE
Stjepan Jagušt, v.r.

