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Jakovlje, 21. lipnja  2018. 
 

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE JAKOVLJE 

 
Poštovani, 
 

U nastavku dajem obrazloženje prijedloga Dnevnog reda za 8. sjednicu Općinskog Vijeća 
Općine Jakovlje za dan 28. lipnja  2018. godine kako slijedi: 
 

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje 
od 29. ožujka  2018. godine. 

 Skraćeni zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća sa prijedlogom Odluke o   
prihvaćanju istog dostavljamo u prilogu poziva. 

1. Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2018. 
godinu s bilancom prihoda i rashoda. 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjeni:  
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. 

godinu, 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog 

zemljišta za 2018. godini, 
c) Socijalnog Programa za 2018. godinu, 
d) Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, 
e) Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2018. 

godinu, 
 Ovom izmjenom Proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu predlaže se smanjenje 

prihoda i rashoda iz razloga što se temeljem Odluke Općinskog vijeća, ekološka i štedna 
rasvjetna tijela nabavljaju putem usluge najma rasvjetnih tijela na rok od pet godina, a ne kao 
što je planirano u Proračunu za 2018. godinu iz kreditnog zaduženja. Također zbog prijava 
projekata na natječaje za koje nisu bila predviđena dostatna sredstva u Proračunu za 2018. 
godinu, a za iste je potrebno osigurati sredstva, predlaže se uvećanje u dostatnom iznosu u 
izmjeni Proračuna te su i stoga napravljene preraspodjele unutar pozicija proračuna.  

 
3. Prijedlog za donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 

načinu postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim 
životinjama. 

 Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine broj 102/17) 
obvezane su jedinice lokalne samouprave da način postupanja s divljim životinjama 
pronađenim izvan prirodnog staništa, uvjete i način držanja kućnih ljubimaca i način 
postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama propisuju općim aktima koje donose 
predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave. 
 
 
 



4. Prijedlog za donošenje Odluke o plaći i naknadama te ostalim pravima 
općinske načelnice i zamjenika općinske načelnice Općine Jakovlje. 

  Sukladno članku 3., 4. stavak 1. točka 4. i 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) osnovicu i koeficijente za obračun plaće župana, 
gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika određuje odlukom predstavničko 
tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnašaju dužnost, na 
prijedlog župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika. Plaće župana, 
gradonačelnika i općinskih načelnika, bez uvećanja za radni staž, ne smiju se odrediti u 
iznosima većim od plaća gradonačelnika i općinskih načelnika u jedinicama lokalne 
samouprave koje imaju od 3.001 do 10.000 stanovnika, u iznosu većem od umnoška 
koeficijenta 4,55 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima 
se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika. Naknade za rad zamjenika župana, 
gradonačelnika i njihovih zamjenika te općinskih načelnika i njihovih zamjenika, koji dužnost 
obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa, mogu iznositi najviše do 50% umnoška koeficijenta 
za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnost obavlja profesionalno i 
osnovice za obračun plaće. Odluku o visini naknade za rad donosi predstavničko tijelo 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovom Odlukom predlaže se uvećanje 
koeficijenta općinske načelnice koja obnaša svoju dužnost profesionalno, s koeficijenta 2,65 
na koeficijent 3,60, a za zamjenika općinske načelnice koji obnaša svoju dužnost bez 
zasnivanja radnog odnosa, s koeficijenta 0,40 na koeficijent 0,80. Ovaj prijedlog Odluke 
podnosi se Općinskom vijeću Općine Jakovlje na razmatranje i donošenje. 

5. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun 
plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Jakovlje. 

  Sukladno članku 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN 28/10) koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim 
odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određuje odlukom 
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog 
župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika. Koeficijenti za obračun plaće 
službenika i namještenika određuju se unutar raspona koeficijenata od 1,00 do 6,00. Ovom 
Odlukom predlaže se uvećanje koeficijenta za radno mjesto Pročelnik jedinstvenog upravnog 
odjela s koeficijenta 1,65 na koeficijenta 2,20 radi usklađenja visine plaće, a temeljem 
potrebnog stručnog znanja, složenosti poslova, samostalnosti u radu, stupnju suradnje s 
drugim tijelima i komunikacije sa strankama te stupnju odgovornosti i utjecaju na donošenje 
odluka u odnosu na kategorije radnih mjesta ustrojenih u Odluci o koeficijentima za obračun 
plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje (Službeni 
glasnik Općine Jakovlje broj 3/17), a sukladno odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih 
mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 74/10 i 125/14). 

6. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju članova Savjeta za zaštitu 
potrošača javnih usluga Općine Jakovlje. 

 Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14 i 110/15) jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave koja odlučuje o pravima o obvezama potrošača javnih usluga 
dužna je osnovati savjetodavno tijelo te donositi odluke, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, 
na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način. Općina Jakovlje ima osnovan Savjet i 
imenovane članove Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Jakovlje od 2017. 
godine. Obzirom da neki imenovani članovi nisu više u sastavu Općinskog vijeća potrebno je 
imenovati članove Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Jakovlje. Predlaže se 
da dužnost predsjednika Savjeta i dalje obnaša Žarko Požnjak, a da se za nove članove 
imenuju vijećnici Općinskog vijeća Općine Jakovlje Branko Ivček i Juraj Tuđen. 

7. Pitanja i prijedlozi.  
 

                  S poštovanjem 
 

                          OPĆINSKA NAČELNICA 
               Sanja Borovec                                             


	OPĆINE JAKOVLJE

