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SKRAĆENI  ZAPISNIK  

sa  2. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje održane 
dana 10. srpnja 2017. godine u prostorijama Općine Jakovlje 

 
 
Započeto u 20,00 sati. 
 
 
Prisutni vijećnici:  

Marijan Capek, predsjednik OV 
Antun Matešić 
Zdravko Poturica 
Damir  Suhina 
Juraj Tuđen 
Dražen Kostanjčar 
Snježana Bužinec  
Srećko Seničić  
Ljiljana Klepac 
Žarko Požnjak 
Branko Ivček 

   
Odsutni vijećnici: Maja Haoui, opr.  
 
Prisutna općinska načelnica Sanja Borovec i njezin zamjenik  Mario Hlad. 
 
Prisutni ispred Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje: Mirela Novoselec Jakševac, Štefica 
Podhraški – zapisničar i Snježana Šunc. 
 
Prisutni predstavnici medija. 

 
I. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća Marijan Capek pozdravlja sve prisutne i konstatira da sjednici 

prisustvuje potrebna većina vijećnika za donošenje pravovaljanih odluka. Za dopunom ili izmjenom 
predloženog dnevnog reda koji su vijećnici dobili u pozivu sa materijalima nije bilo prijedloga. 
Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje slijedeći:   
 

D n e v n i   r e d: 
 

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa konstituirajuće (1.) sjednice Općinskog vijeća Općine 
Jakovlje od 13. lipnja 2017. godine. 

1. Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2017. godinu s 
bilancom prihoda i rashoda. 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjeni:  
 a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu  
 b) Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta za 
      2017. godinu  
 c) Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje u 2017. godini  
 d) Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području općine                  
     Jakovlje za 2017. godinu 

3. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik. 
4. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih 

nepogoda. 
5. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. 
godine. 
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6. Pitanja i prijedlozi. 
 
Nakon provedenog glasovanja Predsjednik općinskog vijeća utvrdio je da su članovi Općinskog 
vijeća JEDNOGLASNO usvojili predloženi dnevni red.  
 
Prišlo se raspravi po točkama dnevnog reda.  

 
II. 

 
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa konstituirajuće (1.) sjednice Općinskog vijeća Općine 
 Jakovlje od 13. lipnja 2017. godine. 
 Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su usvojili skraćeni zapisnik sa 1. (konstituirajuće) 
 sjednice općinskog vijeća održane dana 13. lipnja 2017. godine. 
 Predsjednik općinskog vijeća predložio je da se u raspravi spoje prva i druga točka dnevnog 
 reda.  
 Prisutni su JEDNOGLASNO prihvatili prijedlog da se u raspravi spoje prva i druga točka 
 dnevnog reda.  
1. Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2017. godinu s 
 bilancom prihoda i rashoda.  

   2.  Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjeni:  
 a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu  
 b) Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog 
 zemljišta za 2017. godinu  
 c) Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje u 2017. godini  
 d) Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području općine                  
     Jakovlje za 2017. godinu 
Po izvršenom izlaganju i raspravi po točkama dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća dao 
na glasovanje pojedinačno svaku točku dnevnog reda te je nakon provedenog glasovanja 
utvrdio da su članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO donijeli  

 1. Odluku o I. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2017. godinu s bilancom prihoda i 
 rashoda koji po I. izmjeni iznosi 16.930.000,00 kuna.  
    2. Odluku o I. izmjeni:  

 a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu koji 
po I. izmjeni iznosi 8.650.000,00 kuna.  
 b) Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta za 
      2017. godinu koji po I. izmjeni iznosi 1.158.000,00 kuna. 
 c) Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje u 2017. godini, koji po 
I. izmjenama sadrži 1.158.000,00 kuna   
 d) Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području općine                  
     Jakovlje za 2017. Godinu koji po I. izmjeni sadrži 1.142.000,00 kuna. .  

  3.  Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik. 
Nakon provedenog glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da Prijedlog vijećnika 
Žarka Požnjaka o imenovanju  u Odbor za Statut i Poslovnik jednog člana iz oporbe nije 
prihvaćen s obzirom da je  8 vijećnika bilo PROTIV, 3 su bila SUZDRŽANA i 1  ZA. 
Članovi općinskog vijeća VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (8 ZA i 4 SUZDRŽANA) donijeli 
su Odluku o imenovanju članova Odbora za Statut i Poslovnik u sastavu Zdravko Poturica 
predsjednik, članovi Matej Jozak, Juraj Tuđen, Mario Hlad i Mirela Novoselec Jakševac. 

4. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od 
 elementarnih nepogoda. 

Članovi Općinskog vijeća VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (8  ZA i 4 SUZDRŽANA)  donijeli  
su Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u 
sastavu Damir Suhina predsjednik, Dražen Kostanjčar zamjenik predsjednika, Krunoslav Sever 
član, Krunoslav Ivček član i Petar Đunđek član.  
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5. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 
 stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje, za razdoblje od 1. srpnja do 
 31. prosinca 2017. godine. 

 Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o raspoređivanju sredstava za 
financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jakovlje, za razdoblje od 
1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine kojom političkoj stranci po vijećniku pripada iznos od 
100,00 kuna uvećano za 10% za podzastupljeni spol. 

 
Dovršeno u 20,30  sati. 
 
   

  
Zapisničar:                                                                                     PREDSJEDNIK 
Štefica Podhraški, v.r.                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA  OPĆINE  

       JAKOVLJE 
                             Marijan Capek, v.r. 


