
 

OPĆINSKA NAČELNICA 
 

KLASA: 021-05/17-01/24 
URBROJ:238/11-03/1-17-2 
Jakovlje, 7. rujna  2017.  
 

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE JAKOVLJE 

 
Poštovani, 
 

U nastavku dajem obrazloženje prijedloga dnevnog reda za 3. sjednicu Općinskog Vijeća Općine 
Jakovlje za dan 14. rujna  2017. godine kako slijedi: 

   
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 10. 

srpnja 2017. godine. 
Skraćeni zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća sa prijedlogom Odluke o prihvaćanju istog 
dostavljamo u prilogu poziva.  

1. Prezentacija projekta Newlight 
Temeljem Zaključka Općinskog vijeća Općine Jakovlje  od 27. 02. 2014. godine Općinska 
načelnica Snježana Bužinec potpisala je Sporazum između Općine Jakovlje i Zagrebačke 
županije o provedbi projekta  rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete broj:77-06-10-14 
kojim sporazumom su definirane aktivnosti u modernizaciji javne rasvjete. U projekt su uključene 
općine i gradovi s područja Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije te će se pod ovom točkom 
prezentirati projekt i faza provedbe projekta.  

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Jakovlje za 2017. godinu za razdoblje 
od 01.01.- 30.06.2017. godine, te prijedlog za donošenje istog. 
Temeljem članka 109. Zakona o proračunu izvršno tijelo JLS dužno je do 15. rujna tekuće 
proračunske godine podnijeti na donošenje predstavničkom tijelu Polugodišnji izvještaj o izvršenju 
Proračuna za razdoblje od 1.1.-30.6. za tekuću godinu. U Proračunu Općine Jakovlje u razdoblju 
01.01.- 30.06.2017. godine ostvareni su prihodi u iznosu od 3.766.614,02 kn, i rashodi u iznosu 
od 3.343.742,75 kn, preneseni višak iz 2016. godine iznosio je +1.769.131,37 kn, što znači da je 
višak prihoda nad rashodima 2.192.002,64 kn. Sve obaveze Općina Jakovlje je izvršavala na 
vrijeme i prema dospijeću plaćanja, a prihodi i rashodi detaljno su obrazloženi po svim 
programima.  

3. Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, te 
prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
Sukladno odredbama članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i 
odredbama članka 47. Statuta Općine Jakovlje Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi 
polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu. Izvješće o radu za razdoblje 01.01.-
30.06.2017. godine dostavljam u prilogu. Sastavni dio izvješća o radu je i izvješće o radu 
općinske načelnice Snježane Bužinec od 1. 1. do 8. 6 2017. godine.   

4. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za branitelje. 
U suradnji sa GOUHDDR napravljen je prijedlog nove Odluke o osnivanju i imenovanju 
Povjerenstva za branitelje i predloženi su članovi Povjerenstva za branitelje.  

5. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Općine Jakovlje. 
Temeljem članka 28. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (82/08 i 69/17) JLS mogu 
osnivati općinska povjerenstva za ravnopravnost spolova sukladno nacionalnoj politici za 
promicanje ravnopravnosti spolova. 

Predlažem da se u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova imenuju: Anita Seničić, za  

predsjednicu, Matej Jozak, za zamjenika predsjednice, Srećko Seničić, za člana, Petra Seničić, 
za članicu i Petra Ivček, za članicu. 
 



6. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija  
Odlukom o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine 
Jakovlje broj 7/09 i 6/11) člankom 6. i 7. određeno je da postupak raspisivanja natječaja i dodjele 
stipendija provodi Povjerenstvo koje ima 5 (pet) članova, od kojih je načelnik Općine po funkciji 
predsjednik Povjerenstva.  Stoga u Povjerenstvo za dodjelu stipendija predlažem: Sanju Borovec za 
predsjednicu Povjerenstva te za članove Šteficu Podhraški, Kseniju Tuđen, Dalibora Milek i 
Marijanu Kostanjčar.   

7. Pitanja i prijedlozi.  
 

 
             S poštovanjem,  

   
 
OPĆINSKA NAČELNICA 
        Sanja Borovec   


