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Jakovlje, 20. ožujka  2017. 
 

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE JAKOVLJE 

 
Poštovani, 
 

U nastavku dajem obrazloženje prijedloga Dnevnog reda za 32. sjednicu Općinskog 
Vijeća Općine Jakovlje za dan 28. ožujka  2017. godine kako slijedi: 
 

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine 
Jakovlje od 28. Veljače  2017. godine. 
Skraćeni zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća sa prijedlogom Odluke o 
prihvaćanju istog dostavljamo u prilogu poziva.  

1. Godišnji izvještaj općinske načelnice o izvršenju Proračuna općine Jakovlje za 
2016.  godinu te prijedlog za donošenje od strane Općinskog vijeća. 

a) Prijedlog za donošenje Odluke  o rasporedu rezultata poslovanja  za 2016. 
godinu. 

2. Izvješće općinske načelnice o: 
a) Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2016. godinu, te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
b) Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog 

građevinskog zemljišta za 2016. godinu, te prijedlog za donošenje Odluke o 
prihvaćanju istog. 

c) Izvršenju Socijalnog programa za 2016. godinu, te prijedlog za donošenje 
Odluke o prihvaćanju istog. 

d) Izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu, te prijedlog za 
donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

e) Izvršenju Programa javnih potreba u športu na području općine Jakovlje za 
2016. godinu, te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

f) Izvršenju Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području 
općine Jakovlje za 2016. godinu, te prijedlog za donošenje Odluke o 
prihvaćanju istog. 

g) Izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na 
kojima postoji stanarsko pravo za 2016. godinu, te prijedlog za donošenje 
Odluke o prihvaćanju istog. 

h) Izvršenju Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu,  
te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
U 2016. godini ostvareni su ukupno raspoloživi prihodi u iznosu od 
9.536.431,09 kuna, sveukupni izdaci iznosili su 7.767.299,72 kn i višak 
prihoda i primitaka iznosio je 1.769.131,37 kuna, a na dan 31.12.2016. godine 
na žiro računu i u blagajni bilo je ukupno 2.606.361,36 kuna. 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ostvaren je u 
iznosu od 1.189.111,38 kuna ili 45,18%, Program održavanja komunalne 
infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta ostvaren je u iznosu od 



1.026.986,76 kuna ili 95,53%, Socijalni program ostvaren je u iznosu od 
591.700,31 kuna ili 95,44%, Program javnih potreba u kulturi ostvaren je u 
iznosu od 96.951,79 kn ili 84,44% Program javnih potreba u sportu ostvaren je 
u iznosu od 238.299,84 kn ili 97,42% a Program potreba u predškolskom 
odgoju i obrazovanju ostvaren je u iznosu od 937.190,83 kn ili 99,91%. 

3. Izvješće općinske načelnice o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 
2016. godine, te prijedlog Odluke o prihvaćanju istog.  
Sukladno zakonskoj obvezi, dostavljam Vam Izvješće u prilogu saziva.  

4. Prijedlog za donošenje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Općine Jakovlje.  
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje predlaže Općinskom Vijeću 
da  se dodijeli ukupno 12 javnih priznanja povodom Dana Općine. Prijedlog dobitnika 
sa obrazloženjem dostavljam u prilogu saziva.  

5. Prijedlog za donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje.  
Budući da je u JUO općine Jakovlje potrebno zbog prijma na radno mjesto pročelnika 
JUO uskladiti koeficijente za obračun plaća sa Pravilnikom o unutrašnjem redu u 
JUO, predlažem Općinskom Vijeću da donese Odluku koju dostavljam u prilogu 
saziva. Napominjem da se predloženim koeficijentima neće povećavati plaće, već 
samo definirati međusobni odnosi pojedinih službenika i namještenika prema 
Pravilniku.  

6. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih 
usluga općine Jakovlje. 
Budući da je poduzeće Zagorski vodovod prijavljeno tržišnoj inspekciji jer nema 
osnovano savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu 
potrošača, Općina Jakovlje je dužna, kao i svi suvlasnici Zagorskog vodovoda (25 
općina i gradova) donijeti Odluku o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača, stoga 
Vam prijedlog Odluke dostavljam u prilogu saziva. 

7. Prezentacija stanja sigurnosti na području PP Zaprešić za 2016. godinu.  
U prilogu saziva dostavljam Vam (na CD-u) kao informaciju Stanje sigurnosti na 
području PP Zaprešić za 2016. godinu. 

8. Pitanja i prijedlozi.  
 
 
 

                   S poštovanjem, 
                          OPĆINSKA NAČELNICA 
       Snježana Bužinec, mag. polit.   
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