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Na temelju članka 45. Statuta Općine Jakovlje
(Službeni glasnik općine Jakovlje broj 2/13),
općinska načelnica općine Jakovlje dana
11.01.2016. godine donijela je

O D L U K U
O POTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I
RURALNOM RAZVOJU OPĆINE JAKOVLJE ZA
2016. GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poticaja u poljoprivredi za koje se dodjeljuju bespovratna novčana sredstva
(u daljnjem tekstu: općinski poticaji), opći uvjeti, kriteriji,
postupak dodjele te prava i obveze korisnika poticaja.
Članak 2.
Općina Jakovlje će poticati poljoprivrednu proizvodnju slijedećim mjerama:
• sufinanciranje premije osiguranja,
• sufinanciranje troškova analize tla,
• poboljšavanje genetskog potencijala krava plotkinja i
poboljšavanje genetskog potencijala krmača,
• poticaji za isporučeno otkupljeno sirovo mlijeko,
• edukacija i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu.
Članak 3.
Korisnici općinskog poticaja su poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji,
imaju prijavljeno prebivalište na području općine Jakovlje
i imaju podmirene sve financijske obveze prema općini Jakovlje.
Članak 4.
Sredstva za općinske poticaje osiguravaju se u Proračunu općine Jakovlje za 2016. godinu:
RAZDJEL:
003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA:
001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO
AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO
KONTO: 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.
Članak 5.
Potpora za plaćenu premiju osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala, povrća, cvijeća, višegodišnjih
nasada, staklenika, plastenika, rasplodne stoke od mraza,
tuče, suše, požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitka
kvalitete voća i povrća, bolesti i uginuća životinja isplaćiOpćina Jakovlje - Adele Sixta 2, Jakovlje

vat će se korisniku koji je zaključio i platio premiju osiguranja za tekuću godinu prema zaključenoj polici osiguranja
u visini od 10% iznosa od uplaćene premije osiguranja za
tekuću godinu, a najviše do 1.000,00 kn.
Subvencija troškova analize tla odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini izvršilo i
platilo navedenu analizu. Subvencija za analizu tla se dodjeljuje u iznosu od 25% dokumentiranih troškova, a najviše do 100,00 kuna po jednom analiziranom uzorku tla.
Poticaj za poboljšavanje genetskog potencijala krava
plotkinja iznosi 50,00 kuna, a za krmače 60,00 kuna.
Članak 6.
Poticaj za poboljšavanje genetskog potencijala
provodi se putem Veterinarskih stanica s kojima je sklopljen
ugovor, ili korisnika koji su završili seminar za umjetno
osjemenjivanje krmača.
Davaoci usluga za poboljšavanje genetskog potencijala krava plotkinja dužni su cijenu umjetnog osjemenjivanja
umanjiti za iznos od 50,00 kuna po osjemenjenoj kravi.
Poticaj za poboljšavanje genetskog potencijala krmača isplaćivat će se korisnicima nakon predočenja originalnog računa, a isplaćivat će se na račun korisnika, ili putem
Veterinarskih stanica, koje su dužne cijenu umjetnog osjemenjivanja umanjiti za iznos od 60,00 kuna.
		
Članak 7.
Poticaj u iznosu od 0,35 kn po litri mlijeka za isporučeno otkupljeno sirovo mlijeko ostvaruje poljoprivredno
gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, na temelju dokaza o prebivalištu (preslike osobne
iskaznice), preslike Upisnika, preslike ugovora sa otkupljivačem, te ovjerenih računa o isporučenim količinama sirovog mlijeka mljekarskoj industriji.
Članak 8.
Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad
u poljoprivredi i na gospodarstvu, za pohađanje tečajeva
potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima iznosi do 40% ukupnih
troškova, do najviše 1.000,00 kn po jednom polazniku, a
uplaćuje se na račun nositelja tečaja na ime i u korist poljoprivrednog gospodarstva. Nositelj tečaja mora imati rješenje izdano od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja
i sporta za izvođenje programa obrazovanja odraslih, mora
biti ovlašten od nadležnog ministarstva za provođenje
edukacije po posebnim programima ili zakonski obvezne
edukacije, a obrazovanje se upisuje u radnu knjižicu ili je
zakonski obvezno.
Članak 9.
Zahtjevi za poticaje dostavljaju se Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Jakovlje sa pripadajućom doku-
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mentacijom najkasnije do 31.12.2016. godine, a rješavaju
se prema redoslijedu dospijeća i do utroška sredstava. Jedinstveni upravni odjel će nakon provjere dokumentacije
podnositelja zahtjeva pismeno obavijestiti o rješenju.
Odobrena sredstva za isporučeno sirovo mlijeko dostavit će se na račun podnositelja zahtjeva.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Jakovlje, a primjenjivat će se od 1.
siječnja 2016. godine.

Članak 10.
Ukoliko je korisnik općinskog poticaja odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu ne odgovara njegovom stvarnom
stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu
mora vratiti u općinski proračun, te će biti isključen iz svih
općinskih poticaja u poljoprivredi u narednih pet (5) godina.

Općinska načelnica:
Snježana Bužinec, mag. polit., v.r.

2

KLASA:320-01/16-01/01
URBROJ:238/11-03/1-15-1
Jakovlje, 04. siječnja 2016.

Temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11) i članka 45. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje
br.21/13), Općinska načelnica donijela je
PLAN PRIJMA U SLUŽBU U OPĆINU JAKOVLJE

Članak 1.
Ovim Planom prijma u službu u Općinu Jakovlje (dalje u tekstu: Plan prijma) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje (dalje u tekstu: Upravni odjel) tijekom 2016. godine.

•
•
•

Članak 2.
Plan prijma sadrži:
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu,
potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u 2016. godini,
potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme u 2016. godini.

Članak 3.
Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2016. godinu i potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2016. godinu utvrđuje se u tabeli
koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana prijma.
U Upravnom odjelu Općine Jakovlje na dan 31.12.2015. bilo je zaposleno 6 službenika i namještenika, od kojih je
jedan namještenik sa danom 01.01.2016. godine otišao u prijevremenu mirovinu.
Članak 4.
Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje, a primjenjuje se od 01.01.2016. godine.
KLASA: 022-01/16-01/01
URBROJ: 238/11-03/1-16-1
Jakovlje, 04. siječnja 2016.
OPĆINSKA NAČELNICA
Snježana Bužinec, mag. polit., v.r.
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PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE
JAKOVLJE ZA 2016. GODINU
Broj sisteRed
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struke ili stručni specijalist pravne struke

stručni suradnik

Namještenici k

6.

Visoka stručna sprema pravnog smjera, magistar
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1

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13 i 143/13), članka 45. Statuta
općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 2/13), načelnica općine Jakovlje donosi
ODLUKU
O PLANU NABAVE ZA 2016. GODINU

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se Plan nabave roba, radova i usluga koji se nabavljaju iz sredstava Proračuna općine Jakovlje za 2016. godinu.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Plan nabave za 2016. godinu.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje.
KLASA: 406-01/16-01/01
URBROJ:238/11-03/1-16-1
Jakovlje, 05. siječnja 2016.
OPĆINSKA NAČELNICA
Snježana Bužinec, mag. polit., v.r.
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PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU
Redni
broj

PREDMET NABAVE

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

1

2
1. Ostala nematerijalna proizvedena imovina
Projektna dokumentacija za društveni dom i kino
1.1. dvoranu
1.2. Projekti za uređenje stare škole-konoplje
1.3. Projekti za nerazvrstane općinske prometnice
1.4. Projektna dokumentacija za park
2. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
2.1. Uređenje zgrade općine
2.2. Uređenje kino dvorane
3. Energija
3.1. Električna energija za javnu rasvjetu
4. Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
4.1. Radovi na uređenju Igriške ulice (Krčine)
5. Ostali građevinski objekti
5.1. Sanacija klizišta Fijanova 100
5.2. Izgradnja reciklažnog dvorišta
5.3. Uređenje groblja
6. Umjetnička i literalna djela
6.1. UPU Centar

4

7

UGOVOR ILI
OKVIRNI
SPORAZUM
8

PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
9

JN
JN
JN
JN

UG
UG
UG
UG

IV. Kvart.
IV. Kvart
III. Kvart.
IV. Kvart.

JN
JN

UG
UG

I. kvart.
III. Kvart.

JN

OS

I. kvart.

JN

UG

II. kvart.

JN
JN
JN

UG
UG
UG

I./II kvart
III/IV. kvart
II. Kvart.

BN

UG

IV.kvart.

Ev.br.

Pozicija

konto

VRSTA POSTUPKA

3
650.000,00

4

5

6
4264

160.000,00
200.000,00
150.000,00
140.000,00
290.000,00
170.000,00
120.000,00
590.000,00
590.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.810.000,00
230.000,00
1.480.000,00
1.100.000,00
80.000,00
80.000,00

8
11
6
10

R0145
R0145
R0132
R0156

2
7

R0045
R0045

1

R0046

5

R0050

3
9
4

R0051
R0159
R0077

12

R0064

4264
4264
4264
4264
4511
4511
4511
3223
3223
4213
4213
4214
4214
4214
4214
4236
4236

Na temelju članka 62. i 72. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(NN br. 117/93, 33/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02. 147/03, 132/06, 73/08, 147/14, i 100/15), članka 45.
Statuta općine Jakovlje, (Službeni glasnik općine Jakovlje br. 2/13), općinska načelnica Općine Jakovlje
donosi slijedeću:
ODLUKU
o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima u 2016. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima u 2016. godini.
Članak 2.
Boravak djece u dječjim vrtićima sufinancira se za djecu čija oba roditelja ili samohrani roditelj imaju-ima prebivalište na području općine Jakovlje na slijedeći način:
Redovni 10. satni program
1.
za 1. dijete iz obitelji
2.
Za 2., 3. i svako slijedeće dijete iz obitelji

950,00 kn/mjesečno
1.050,00 kn/mjesečno

Dijete bolesno više od 30 dana uz liječničku potvrdu (najviše 2 puta godišnje)
1.
Za 1. dijete iz obitelji
2.
Za 2. 3. i svako slijedeće dijete iz obitelji

950,00 kn/mjesečno
1.050,00 kn/mjesečno

Skraćeni program za djecu s posebnim potrebama
Opservacijski program – po sat vremena dva puta tjedno
1.
1. i 2. upisano dijete iz obitelji
Opservacijski program – u trajanju do 20 sati mjesečno
1.
1. i 2. upisano dijete iz obitelji
Skraćeni program – u trajanju do 60 sati mjesečno
1.
1. i 2. upisano dijete iz obitelji
Redovni 4.satni program za djecu s posebnim potrebama
1.
1. i 2. upisano dijete iz obitelji iz obitelji
Dijete za vrijeme korištenja godišnjeg odmora u neprekidnom trajanju od 30 dana 1 x godišnje
1.
1., 2., 3. i svako slijedeće upisano dijete iz obitelji

380,00 kn/mjesečno
430,00 kn/mjesečno
480,00 kn/mjesečno
650,00 kn/mjesečno
950,00 kn/mjesečno

Članak 3.
Boravak djece sufinancira se prvenstveno za djecu koja borave u dječjem vrtiću na području Općine Jakovlje, a iznimno sufinancira se i za druge vrtiće ako u dječjem vrtiću na području Općine Jakovlje nema slobodnih mjesta za boravak
djece.
Općina Jakovlje - Adele Sixta 2, Jakovlje
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O popunjenosti kapaciteta odnosno nemogućnosti prihvata djece dječji vrtić izdaje roditelju potvrdu, nakon čega
Općina Jakovlje izdaje potvrdu o sufinanciranju boravka u dječjem vrtiću izvan područja općine Jakovlje.
Članak 4.
Boravak djece u dječjim vrtićima sufinancira se na temelju ispostavljene fakture od strane dječjeg vrtića, čiji sastavni
dio je popis djece koja borave u vrtiću.
Članak 5.
Da bi roditelji ostvarili pravo na sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću Jedinstveni upravni odjel općine Jakovlje izdaje odgovarajuću potvrdu za koju je potrebno dostaviti:
• potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (za oba roditelja),
• domovnicu ili rodni list za dijete za koje se traži sufinanciranje,
• potvrdu o prebivalištu za dijete,
• odgovarajući dokument kojim dokazuje da je samohrani roditelj,
• izjavu o zajedničkom kućanstvu,
• dokaz o podmirenim obavezama kućanstva prema Općini Jakovlje.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu 8. dana nakon objave u Službenom glasniku općine Jakovlje, a primjenjuje se od 01.
siječnja 2016. godine.
KLASA: 402-08/16-01/01
URBROJ: 238/11-03/1-16-1
Jakovlje, 05. siječnja 2016.
OPĆINSKA NAČELNICA
Snježana Bužinec, mag. polit., v.r.

Na temelju članka 48. 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, 19/13-počišćeni tekst, 137/15-ispravak pročišćenog teksta) i članka 45. Statuta Općine Jakovlje (Službeni
glasnik općine Jakovlje broj 2/13), općinska načelnica Općine Jakovlje donosi
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O D L U K U
O ISPLATI JEDNOKRATNE POMOĆI
ZA NABAVKU OPREME ZA NOVOROĐENČAD
Članak 1.
Roditeljima novorođenog djeteta, ili samohranom roditelju s prebivalištem na području općine Jakovlje u trajanju najmanje 6 mjeseci prije rođenja djeteta, isplatit će se
jednokratna novčana pomoć za nabavku opreme za novorođenčad u iznosu od 1.500,00 kuna po djetetu.
Novčana naknada iz stavka 1. ovog članka umanjuje
se za 500,00 kuna, ako jedan od roditelja nema prebivalište
na području općine Jakovlje.

Općina Jakovlje - Adele Sixta 2, Jakovlje

Članak 2.
Isplata novčane pomoći iz članka 1. ove Odluke izvršit
će se na tekući račun jednog od roditelja u roku od 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva.
Članak 3.
Zahtjevi za isplatu sredstava podnose se najkasnije u
roku od 90 dana od dana rođenja djeteta.
Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu novčane pomoći iz članka 1. ove Odluke, potrebno je priložiti:
• važeću osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument (za oba roditelja) radi utvrđivanja istovjetnosti
adrese prebivališta na području općine Jakovlje,
• broj tekućeg računa,
• rodni list djeteta,
• potvrdu o prebivalištu djeteta,
• dokaz da je samohrani roditelj.
Članak 4.
Roditelj koji da netočne ili neistinite podatke i primi
isplatu pomoći za opremu novorođenčeta prema ovoj Odluci, a za kojega se naknadno utvrdi da ne ispunjava uvjete
za istu, dužan je vratiti isplaćeni iznos pomoći sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana isplate.

Službeni glasnik Općine Jakovlje
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Članak 5.
Novčanu pomoć neće moći koristiti roditelji ako oni,
ili članovi njihovog kućanstva nemaju podmirene financijske obaveze prema Općini Jakovlje, te ako za objekt ili stan
u kojem imaju prijavljeno prebivalište nisu podmirene sve
naknade za koje razrez vrši općina Jakovlje.
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku općine Jakovlje, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.
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III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se u 2016. godini te će se objaviti u Službenom
glasniku općine Jakovlje.
KLASA: 022-01/16-01/03
URBROJ: 238/11-03/1-16-1
Jakovlje, 07. siječnja 2016.
OPĆINSKA NAČELNICA
Snježana Bužinec, mag. polit., v.r.

Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti odluka
o isplati jednokratne pomoći za nabavku opreme za novorođenčad (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 6/10).
KLASA:022-01/16-01/02
URBROJ:238/11-03/1-16-1
Jakovlje, 7. siječnja 2016. godine
OPĆINSKA NAČELNICA
Snježana Bužinec, mag. polit., v.r.

Sukladno članku 74. Zakonu o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 150/08., 124/10.,
124/11., 86/12, 94/13 i 85/15.), na temelju
članka 45. Statuta općine Jakovlje, (Službeni
glasnik općine Jakovlje 5/09), točke III. Programa javnih
potreba u športu na području općine Jakovlje u 2016. godini, (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 6//15) načelnica
općine Jakovlje dana 07. siječnja 2016. godine donosi
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O D L U KU
O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU SREDSTAVA
ZA SUFINANCIRANJE NOGOMETNIH KLUBOVA
NA PODRUČJU OPĆINE JAKOVLJE ZA 2016.
GODINU
I.
Utvrđuje se da na području općine Jakovlje djeluju
dva nogometna kluba: NK «Dinamo» Jakovlje i NK «Vrh»
Kraljev Vrh, čije se djelovanje djelomično sufinancira iz
Proračuna općine Jakovlje.
II.
Sredstva se raspoređuju prema dinamici predviđenoj
u Odluci o izvršavanju Proračuna općine Jakovlje (Sl. glasnik općine Jakovlje br. 6/15) na slijedeći način:
• paušalno, svaki nogometni klub po 15% od ukupno
planiranih godišnjih sredstava,
• preostali dio, prema bodovima utvrđenim s obzirom
na rang natjecanja i broj ekipa tako da:
1. NK «Dinamo» ima
8 bodova,
2. NK «Vrh» ima
5 bodova.
Općina Jakovlje - Adele Sixta 2, Jakovlje
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Općina Jakovlje - Adele Sixta 2, Jakovlje

Službeni glasnik Općine Jakovlje

Broj 1/2016.

