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S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K 

sa  32. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje održane dana 
28. ožujka 2017. godine u prostorijama općinske vijećnice općine Jakovlje 

 
Zapoĉeto u 18,20 sati. 
 
Prisutni:Stjepan Jagušt-predsjednik OV, Goran Otroĉak, Darko Starešina, Branko Ivĉek,  Ţarko Poţnjak,   
Marijan Vrabec  i Zlatko Poturica.   . 
   
Odsutni vijećnici: Cvjetko Hanzec Marijan Knjaz, Ţeljko Poslonĉec, Ksenija  Tomac – opr. Krunoslav Zorko. 
i Marko Ţunić  
 
Prisutna općinska naĉelnica, Snjeţana Buţinec   
 
Prisutni ispred Jedinstvenog upravnog odjela općine Jakovlje: Mirela Novoselec Jakševac,Snjeţana Šunc, 
Milan Jeĉmenjak i Štefica Podhraški - zapisniĉar. 
 
Prisutni predstavnici graĊana: Mario Hlad i Darijo Borovec 
 
Prisutan predstavnik lista Prigorski kaj Draţen Mufić, te predstavnici TV Zapad.  
 

I. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća Stjepan Jagušt pozdravlja sve prisutne i konstatira da sjednici 
prisustvuje potrebna većina vijećnika za donošenje pravovaljanih odluka. Naveo je da postoji dopuna 
dnevnog reda na naĉin da toĉka 8. Predloţenog dnevnog reda iz poziva postane toĉka 9. a toĉka 8. bi bio 
Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti društvu Zagorski vodovod d.o.o.iz Zaboka  za 
kreditno zaduţivanje. Pita ima li još netko od prisutnih kakvu dopunu dnevnog reda.  Ostali prisutni nisu 
imali dopune dnevnog reda.  
 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje predloţeni dopunjeni slijedeći:   
 

D n e v n i   r e d: 
 

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 28. veljaĉe  2017. 
godine. 

1. Godišnji izvještaj općinske naĉelnice o izvršenju Proraĉuna 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 naĉelnice o: 

a) Izvršenju Programa gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, te 
prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

b) Izvršenju Programa odrţavanja komunalne infrastrukture i ureĊenog graĊevinskog 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 podruĉju općine Jakovlje za 2016. godinu, te 
prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

f) Izvršenju Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na podruĉju 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. 

3. Izvješće općinske naĉelnice o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine, te 
prijedlog Odluke o prihvaćanju istog.  

4. Prijedlog za donošenje Zakljuĉka o dodjeli javnih priznanja Općine Jakovlje.  
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5. Prijedlog za donošenje Odluke o koeficijentima za obraĉun plaća sluţbenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje.  
6. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošaĉa javnih usluga općine 

Jakovlje 
7. Prezentacija stanja sigurnosti na podruĉju PP Zaprešić za 2016. godinu.  
8. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti društvu „Zagorski vodovod“ d.o.o. za kreditno 

zaduţivanje.   
9. Pitanja i prijedlozi.  

 
 
Nakon provedenog glasovanja Predsjednik općinskog vijeća utvrdio je da su ĉlanovi Općinskog 
vijeća JEDNOGLASNO usvojili predloţeni dnevni red.  
 
Prišlo se raspravi po toĉkama dnevnog reda:  
 

II. 
 
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 28. veljače  

2017. godine. 
Ĉlanovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su usvojili skraćeni zapisnik sa 31. sjednice općinskog 
vijeća.   

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

 JEDNOGLASNO je donijet Godišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna općine Jakovlje za 2016. godinu koji 
sadrţi ukupne raspoloţive prihode u 2016. godini od 9.536.431,09 kuna, sveukupne izdatke u iznosu od 
7.767.299,72 kuna, ukupne izdatke u iznosu od 7.580.499,17 kn, manjak prihoda iz 2015. godine u 
iznosu od 186.800,55, te višak prihoda i primitaka raspoloţiv u slijedećem razdoblju od 1.769.131.37 kn.  
Novĉana  sredstva na ţiro raĉunu i blagajni u iznosu od  2.606.361,36 kuna  prenose se u 2017. godinu. 
a) Prijedlog za donošenje Odluke  o rasporedu rezultata poslovanja  za 2016. godinu. 
JEDNOGLASNO je donijeta Odluka  o rasporedu rezultata poslovanja  za 2016. godinu kojom se 
utvrĊuje da je ostvaren višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.511.292,41 kuna, manjak prihoda od 
nefinancijske imovine u iznosu od 1.068.745,30 .kuna i manjak prihoda od financijske imovine i 
zaduţivanja u iznosu od  673.415.74 kuna.  
Viškom prihoda poslovanja u iznosu od  3.511.292,41 kuna pokriva se manjak prihoda od nefinancijske 
imovine u iznosu od  1.068.745,30 .kuna i  dio manjka od financijske imovine i zaduţivanja u iznosu od  
673.415,74 kuna. Razlika i ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.769.131,37 kuna koristit 
će se u slijedećem poslovnom razdoblju kao kapitalni rashod za ureĊenje groblja i  komunalnu 
infrastrukturu.    

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. 
JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje 

objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture koji je ostvaren u iznosu od 1.189.111,38 kuna.  
b) Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog 

zemljišta za 2016. godinu, te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o prihvaćanju izvješća općinske naĉelnice o izvršenju 

Programa odrţavanja komunalne infrastrukture i ureĊenog graĊevinskog zemljišta koji je ostvaren u 
iznosu od 1.026.986,76 kuna. 
c) Izvršenju Socijalnog programa za 2016. godinu, te prijedlog za donošenje Odluke o 

prihvaćanju istog. 
 JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o prihvaćanju izvješća općinske naĉelnice o izvršenju 

Socijalnog programa koji je ostvaren u iznosu od 591.700,31 kuna.  
d) Izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu, te prijedlog za donošenje 

Odluke o prihvaćanju istog. 
 JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o prihvaćanju izvješća općinske naĉelnice o ostvarenju 

Program javnih potreba u kulturi koji je ostvaren u iznosu od 96.951,79 kuna. 
e) Izvršenju Programa javnih potreba u športu na području općine Jakovlje za 2016. godinu, te 

prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
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 JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o prihvaćanju izvješća općinske naĉelnice o izvršenju 

Program javnih potreba u sportu koji je ostvaren u iznosu od 238.299,84 kuna. 
f) Izvršenju Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području općine 

Jakovlje za 2016. godinu, te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
 JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o prihvaćanju izvješća općinske naĉelnice o izvršenju 

Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju koji je ostvaren u iznosu od 937.190,83 
kuna.  

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. 

 JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o prihvaćanju izvješća općinske naĉelnice o izvršenju 
Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 
2016. godinu koji je ostvaren sa iznosom od 8.585,65 kuna.   

h) Izvršenju Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu,  te prijedlog 
za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

 JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o prihvaćanju izvješća općinske naĉelnice o  izvršenju  
Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu koji je ostvaren sa iznosom od 
1.076,96 kuna. 

3. Izvješće općinske načelnice o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine, te 
prijedlog Odluke o prihvaćanju istog.  
JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o prihvaćanju Izvješća općinske naĉelnice o radu za razdoblje od 
1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine, 

4. Prijedlog za donošenje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Općine Jakovlje.  
 JEDNOGLASNO je donijet Zakljuĉak o dodjeli javnih priznanja općine Jakovlje te je  povelju dobilo LD 

Vepar, diplomu Anamarija Suhina, Marijan Capek, Karla Coha,  Kuburaško društvo „Tri kralja“ i TKD 
Jakovlje, plaketu Marin Hlad, NK Vrh Kraljev Vrh, DVD Kraljev Vrh, Marica Gorski i Ivica Crnica, te 
zahvalnicu Milka Kovaĉićek. 

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

 JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o koeficijentima za obraĉun plaće sluţbenika i namještenika i to 
za proĉelnik jedinstvenog upravnog odjela koeficijent 1,65, referent za opće i administrativne poslove 
koeficijent 1,50, referent za financije i proraĉun koeficijent 1,45, referent za komunalne i opće poslove-
komunalni redar koeficijent 1,45, voditelj komunalnih namještenika koeficijent 1,15, namještenici-
komunalni radnici koeficijent 1,10. 

6. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga općine 
Jakovlje 
JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o osnivanju Savjeta potrošaĉa.   

7. Prezentacija stanja sigurnosti na području PP Zaprešić za 2016. godinu.  
 Naĉelnica je upoznala prisutne sa prezentacijom Policijske postaje Zaprešić o stanju igurnosti na 

podruĉju Općine Jakovlje koje je ocijenjeno kao zadovoljavajuće 
8. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti društvu „Zagorski vodovod“ d.o.o. za 

kreditno zaduživanje.   
VEĆINOM (6 „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“) glasova prisutnih vijećnika donijeta je Odluka o davanju 
suglasnosti Zagorskom vodovodu d.o.o. iz Zaboka za dugoroĉno kreditno zaduţenje.  

9. Pitanja i prijedlozi. 
Pod ovom toĉkom dnevnog reda nije bilo pitanja.  

 
Dovršeno  u 19,00 sati.  

  
  
 
Zapisniĉar:                                                                                        
              
          PREDSJEDNIK 
Štefica Podhraški                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA  OPĆINE JAKOVLJE 
                                  Stjepan Jagušt 


