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OPĆINSKA NAČELNICA 
 

KLASA:022-01/17-01/04 
URBROJ:238/11-03/1-17-1 
Jakovlje, 06. ožujka  2017.   

 

I Z V J E Š Ć E 

 O RADU  OPĆINSKE NAČELNICE OPĆINE JAKOVLJE 

OD 01.07.2016. – 31.12.2016. 

 

1. GOSPODARSTVO: 
               

- sudjelovanje Općine Jakovlje u projektu za uvođenje širokopojasnog interneta (priprema 
za EU fondove), dovršena studija izvodljivosti (sa Zagrebačkom županijom), 

- temeljem Zaključka Trgovačkog suda u Zagrebu kod dužnika Eurocable group d.d., 
redovna naplata  dijela potraživanja, 

- sudjelovanje općine Jakovlje u projektu NEWLIGHT – uvođenje štedljive i ekološke javne 
rasvjete, sa Zagrebačkom županijom, izrađena analiza potrošnje,  

- dobivena presuda protiv poduzeća Komus u stečaju, naplaćeno potraživanje prema 
presudi. 
 

 
2. GOSPODARENJE OPĆINSKOM IMOVINOM 

 

- izdana rješenja za naplatu komunalne naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište u 
poslovnim zonama te fizičkim osobama, vlasnicima većih površina (iznad 5.000 m2),  

- ažuriranje dokumentacije vezane uz promjenu vlasništva ili površina nekretnina, zbog 
naplate komunalne naknade, 

- sređivanje dokumentacije vezane uz institut «Javno dobro – putevi i vode» i prevođenje u 
vlasništvo općine Jakovlje, 

- u tijeku postupak sa RH zbog uknjižbe na park, zatraženo od DUUDI-ja povrat u općinsko 
vlasništvo,  

- u tijeku postupak kod ODO zbog uknjižbe Vatrogasnog doma u Kraljevom Vrhu i objekta 
NK Vrh, 

- potpisani ugovori sa liječnicima o zakupu ambulante, 
- u Domu kulture (Kino dvorana) i zgradi općine promijenjena sva vanjska stolarija, 
- provedena javna nabava za izradu glavnog projekta i asfaltiranje cca 5 km općinskih 

nerazvrstanih prometnica, izabran najpovoljniji ponuditelj i potpisan ugovor (u tijeku 
projektiranje) u skladu sa Prometnom studijom, MGIPU sufinancira dokumentaciju sa 
50.000,00 kn,  

- nabavljen i postavljen video nadzor oko zgrade općine, vrtića, u parku i na groblju. 
 

 
3. OBRAZOVANJE, SOCIJALNI PROGRAM, KULTURA, PROMIDŽBA 

 
- sufinancira se boravak sve djece s područja općine u vrtićima sa 950,00 i 1.050,00 kn/mj, 
- financirao se prijevoz vrtićke djece na dodatne aktivnosti,  
- kupljeni pokloni za učenike nižih razreda OŠ, polaznike vrtića i predškole za Sv. Nikolu, 
- sufinancirana kazališna predstava za učenike OŠ „Dobro se dobrim vraća“, 
- financiranje prehrane za učenike slabijeg imovnog stanja u OŠ, 
- sufinanciranje prijevoza Školskog sportskog društva, 
- sufinancirano održavanje Sajma mogućnosti (u suradnji sa PP Zaprešić), 
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- održano više sastanaka sa OŠ Jakovlje, Zagrebačkom županijom, Razvojnom 
agencijom Zagrebačke županije i Nadbiskupskim sjemeništem „Petar Barbarić“ iz 
Travnika, prijavljen projekt uređenja PŠ Kraljev Vrh i „Dani Juraja Pušeka“ na natječaj 
INTERREG Hrvatska-Bosna i Hercegovina, vrijednost za Općinu Jakovlje 314.282,70 € 
(ukupna vrijednost projekta 471.555,88 €), općina sufinancirala izradu projektne 
dokumentacije u iznosu od 50% (63.000,00 kn), 

- sufinanciranje prijevoza učenika i studenata za ZET u 100% cijene karte, te invalida, 
socijalnih slučajeva, 65+ i dr.,  

- redovita isplata stipendija za srednjoškolce i studente, 
- redovito isplaćivana pomoć za novorođenčad,  
-  redovito se sufinanciraju potrebe korisnika socijalne pomoći, 
- sufinanciraju se troškovi za djecu s posebnim potrebama u Centru za autizam, Centru za 

rehabilitaciju Zagreb – radionica Zaprešić, terapijsko jahanje i plivanje, 
- redovito financiranje rada klubova i udruga, prema usvojenom Proračunu, 
- održano nekoliko sastanaka sa predstavnicima HDLU-a, Zagrebačke županije i 

Ministarstva kulture, dogovarana mogućnost suradnje na programima u dvorcu i 
održavanju okoliša i prijavi na natječaj – Mjera 6C11, 

- redovno informiranje putem «Prigorskog kaja», web stranice općine, «Kronika 
Zagrebačke županije», TV Zaprešić (TV Zapad), Radio-Stubice, 

- redovito izdavanje „Vaših i naših novina“,  
- redovito financiran rad Vatrogasne zajednice općine, 
- održan projekt „Sajam domaćih proizvoda i rukotvorina“ u suradnji s udrugom „Dora“ 

Zagrebačka županija odobrila 5.000,00 kn za manifestaciju, 
- Općina Jakovlje partner udruzi „Dora“  u projektu zaštite okoliša (odobreno 23.700,00 kn) 

od Zagrebačke županije, 
- obnovljen spomenik učitelju Solomunu u Kraljevom Vrhu. 

 
 

4. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
 

- po potrebi navoz kamenog materijala na makadamske prometnice, čišćenje odvodnih 
graba, kresanje granja i drveća, popravak asfaltiranih prometnica, intenzivno zbog veće 
količine padalina, 

- sanirano klizište u Fijanovoj ulici,  
- održano više sastanaka s predstavnicima ŽUC-a, vezano uz sanaciju županijskih cesta i 

izgradnju nogostupa, te rješavanje problema odvodnje u Zagrebačkoj ulici,  
-  popravak i zamjena neispravnih žarulja JR na području općine, zamjena živinih sa 

visokotlačnim natrijevim žaruljama (štednim), 
- u tijeku izrada glavnog i izvedbenog projekta za Igrišku ulicu sa parcelacijskim 

elaboratom, (priprema za fondove EU), 
- za izgradnju reciklažnog dvorišta dobivena potvrda Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost o sufinanciranju 80% investicije (cca 1.640.000,00 kn),  
- sanirane udarne rupe na asfaltiranim prometnicama, 
- proširena i asfaltirana Ulica Sv. Doroteje u dužini od 355 m, 
- sanirana prometnica Jaguštov odvojak u Igrišću, 
- izrađeni Prometni elaborati i dobivene suglasnosti MUP-a i ŽUC-a za izgradnju 3 

autobusna stajališta za školski prijevoz i nogostup u centru Jakovlja, 
- uređen bunar i postavljena nova spomen ploča braniteljima u Kraljevom Vrhu, 
- obnovljen dio prometnih znakova na općinskim prometnicama, 
- proširena vodovodna mreža u Zagrebačkoj ulici (350 m), 

 
 

5. ZDRAVSTVO 

 

- na zahtjev građana, rješavani problemi sa psima lutalicama, 
- održana dva redovita mamografska pregled za žene, 
- provedena deratizacija, besplatna za sve građane, 

 
 



 3 

6. POLJOPRIVREDA 
 

- redovno isplaćivane subvencije u poljoprivrednoj proizvodnji za umjetno osjemenjivanje 
krava i krmača i otkup mlijeka za poljoprivrednike upisane u Upisnik,  

- održan „Sajam domaćih proizvoda i rukotvorina“ u suradnji s udrugom „Dora“,   
- održano nekoliko radionica o mogućnostima prijave i natječajima za ruralni razvoj (LAG), 
- redovito obavještavanje OPG-ova o svim raspisanim natječajima (web stranica općine, e-

mail poruke, LAG). 
 

7. PRIJAVA I REALIZACIJA PROJEKATA 
 

- izrađena Strategije gospodarenja nekretninama i Plan upravljanja nekretninama,  
- u tijeku izrada III. Izmjena i dopuna PPUO (očekuje se suglasnost Zavoda za prostorno  
planiranje Zagrebačke županije), 
- sudjelovanje Općine Jakovlje u izradi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb i prijavi  
   projekata, 
- sudjelovanje Općine Jakovlje u izradi Strategije turističkog razvoja Zagrebačke županije i  
  prijavi projekata, 
- sudjelovanje Općine Jakovlje u izradi Strategije razvoja LAG-a „Zeleni bregi“ i prijavi  
  projekata, 
- sudjelovanje Općine Jakovlje u EU projektu „Integrity Observer“,  vrijednost ugovora  
   194.000 €, 
- izrada projektne dokumentacije za građevinsku dozvolu za asfaltiranje cca 5 km općinskih 

prometnica prijavljeno na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, 
odobreno 50.000,00 kn, 

- izrada PPUO Općine Jakovlje prijavljeno na natječaj Programa ruralnog razvoja, mjera 
7.1, odobreno 47.000,00 kuna. 

 
8. OPĆINSKO VIJEĆE i RADNA TIJELA 

 

- pripremljen materijal za 3 (tri) sjednice Vijeća sa ukupno 40 točke dnevnog reda.  
- proveden natječaj za stipendije srednjoškolaca i studenata i potpisani ugovori, 
- pomoć u radu Povjerenstvu za ravnopravnost spolova u provedenim akcijama, 
- objavljen javni poziv za iskaz interesa za financiranje programa OCD-a, 

 
9. OSTALO 

 

- organizirana savjetovanja za udruge, poduzetnike, poljoprivrednike i dežurstvo 
predstavnika LAG-a u općini,  

- sudjelovanje u radu Skupštine «Zagorskog vodovoda», 
- općina Jakovlje sudjeluje u LAG „Zeleni bregi“, sudjelovanje udruga na seminarima, 
- redovito obavještavanje svih udruga o raspisanim natječajima (web stranica, e-mail 

poruke, LAG), 
- sudjelovanje u radu Upravnog odbora Udruge općina RH (kao predstavnica općina s 

područja Zagrebačke županije i zamjenica predsjednika UORH), 
- sudjelovanje u radu Odbora regija EU (imenovanje od strane Ministarstva uprave RH, na 

prijedlog UORH),  
- sudjelovanje u radu Povjerenstva za mladež, obrazovanje, kulturu i istraživanja pri 

Odboru regija EU (SEDEC Povjerenstvo), 
- sudjelovanje u radu Povjerenstva za prirodne resurse pri Odboru regija EU (NAT 

Povjerenstvo), 
- sudjelovanje u radu Zajedničkog savjetodavnog odbora za Crnu Goru (JCC MN - radno 

tijelo Odbora regija EU),  
 

 
                                                                                                                     OPĆINSKA NAČELNICA 

         Snježana Bužinec, mag. polit. 
  


