
 
KLASA: 021-05/17-01/32 
URBROJ:238/11-03/1-17-2 
Jakovlje, 14. prosinca  2017.  
 

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE JAKOVLJE 

 
Poštovani, 
 

U nastavku dajem obrazloženje prijedloga dnevnog reda za 5. sjednicu Općinskog Vijeća Općine 
Jakovlje za dan 21. prosinca  2017. godine kako slijedi: 
   

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 13. 
studenoga 2017. godine. 
Skraćeni zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća sa prijedlogom Odluke o prihvaćanju istog 
dostavljamo u prilogu poziva. 

1. a) Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika, 
b) Prijedlog za donošenje Zaključka o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz 
    osobnih razloga i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 
   - polaganje svečane prisege 
Iz razloga stavljanja vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga potrebno je provesti  
proceduru sukladno Zakonu o lokalnim izborima (NN 144/12 i 121/16). Izvješće Mandatne 
komisije i ostala dokumentacija bit će prezentirana na sjednici Općinskog vijeća Općine Jakovlje. 
 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o Proračunu Općine Jakovlje za 2018. godinu s bilancom 
prihoda i rashoda i pripadajućim financijskim planovima, te projekcijama za 2019. i 2020. 
godinu. 

3. Prijedlog za donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu. 
4. Prijedlog za donošenje: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta za 

2018. godini, 
c) Socijalnog Programa za 2018. godinu, 
d) Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, 
e) Programa javnih potreba u sportu na području općine Jakovlje za 2018. godinu, 
f) Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Jakovlje za 

2018. godinu, 
g) Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko 

pravo za 2018. godinu, 
h) Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu.  

Sukladno zakonskim odredbama o Proračunu, u privitku dostavljam Vam prijedlog Proračuna za 
2018. godinu, te projekcijama za 2019. i 2020. godinu, sa pripadajućim Programima. Proračun 
predviđa prihode u iznosu od 21.075.000,00 kuna, rashode u iznosu od 20.910.000,00 kuna i 
izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova u iznosu od 165.000,00 kuna. Najviše sredstava 
planirano je za Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od 
12.215.700,00 kn i Program održavanja komunalne infrastrukture i građevinskog zemljišta u 
iznosu od 1.339.000,00 kn, Socijalni program u iznosu od 916.000,00 kn, Program javnih potreba 
u kulturi u iznosu od 160.000,00 kn, Program javnih potreba u sportu u iznosu od 550.000,00 
kuna i Program potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u iznosu od 1.112.000,00 kn. 
 
 



5. Prijedlog za donošenje Odluke o II. Izmjeni Proračunu Općine Jakovlje za 2017. godinu s 
bilancom prihoda i rashoda. 

6. Prijedlog za donošenje Odluke o: 
a) II. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, 
b) II. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog 

zemljišta za 2017. godinu, 
c) II. Izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2017. godinu, 
d) II. Izmjeni Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine 

Jakovlje za 2017. godinu. 
II. Izmjena Proračuna za 2017. godinu predviđa ostvarenje u iznosu od 8.959.100,00 kuna, a 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznosio bi 1.003.000,00 kn, Program 
održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u iznosu od 1.810.000,00 
kn, Program javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje u iznosu od 490.000,00 kn i 
Program potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u iznosu od 1.153.000,00 kn. 

7. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 
stranaka zastupljenih u Općinskom Vijeću Općine Jakovlje za razdoblje od 1. siječnja do 
31. prosinca 2018. godine. 

            Predlažem da iznos za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom Vijeću 
            Općine Jakovlje ostane isti kao i do sada odnosno da se za svakog člana Općinskog vijeća 
            utvrđuje jednaki mjesečni iznos sredstava u iznosu od 100,00 kuna tako da pojedinoj političkoj 
            stranci pripadaju sredstava razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku 
            konstituiranja Općinskog vijeća, a za svakog izabranog člana Općinskog vijeća 
            podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 
            10% iznosa predviđenog za svakog vijećnika.   

8. Prijedlog za donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jakovlje 
u 2017. godini. 

9. Prijedlog za donošenje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Jakovlje u 
2017. godini. 

10. Prijedlog za donošenje Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine 
Jakovlje za 2018. godinu.  

11. Prijedlog za donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području 
Općine Jakovlje za 2018. godinu.  
Obaveza je predstavničkog tijela da na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave u 
postupku donošenja proračuna razmatra godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite i izvješće 
o stanju zaštite od požara na svom području te da usvoji temeljem analize, godišnji plan razvoja 
sustava civilne zaštite i donese godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje 
područje. Sve materijale vezane uz navedeno dostavljamo Vam u privitku. 

12. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i 
upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Jakovlje (PROJEKT NEWLIGHT). 
U sklopu europskog projekta NEWLIGHT, Akcijskim planom rekonstrukcije, modernizacije i 
upravljanja sustavom javne rasvjete provedena je analiza trenutnog stanja sustava uz naglasak 
na visinu očekivanih operativnih troškova tijekom slijedećih deset godina te potreba za kapitalnim 
ulaganjima u modernizaciju. Svrha provedbe analize utvrđivanje je uprosječenog godišnjeg 
operativnog troška javne rasvjete, ali i definiranja modela financiranja. Sukladno analizi Izvješća o 
provedenom energetskom pregledu sustava javne rasvjete, potencijal ostvarenja energetskih i 
troškovnih ušteda modernizacijom sustava iznosi do 70%. Također, sukladno zakonskom okviru 
velika većina postojećeg sustava javne rasvjete, zbog svojih tehničkih karakteristika, ne 
predstavlja održivo rješenje (sukladno obvezi povlačenja određenih tipova izvora svjetlosti 
temeljem Uredbe europske komisije (EC 245/2009)). Prema predmetnoj Uredbi, Republici 
Hrvatskoj zabranjuje se uvoz visokotlačnih živinih izvora svjetlosti (VTF) i visokotlačnih 
zamjenskih natrijevih izvora svjetlosti (NaVT) od svibnja 2015. godine, dok se do isteka zaliha 
dopušta trženje. Poradi činjenice da se na tržištu više neće moći nabavljati zamjenski izvor 
svjetlosti tj. neće moći osigurati funkcionalnost svjetiljki, JLS biti će primorane modernizirati 
rasvjetu ulažući u nabavu novih svjetiljki. Prema podacima iz Izvješća o provedenom 
energetskom pregledu razvidno je da su oko 70% rasvjetnih mjesta izvedeni s visokotlačnim 
živinim ili zamjenskim natrijevim izvorima svjetlosti, odnosno izvorima koji su sukladno Uredbi, 
stavljene izvan tržišta Europske unije. 
Sukladno Sporazumu i Dodatku I Sporazuma o provedbi projekta rekonstrukcije i gradnje sustava 
javne rasvjete, sklopljenog između Općine i Zagrebačke županije u 2015. godini, a kojim je 
Općina pristupila projektu NEWLIGHT, Općina se obvezala na provedbu rekonstrukcije i 



modernizacije sustava javne rasvjete (sukladno odredbama članka 3. Sporazuma) do kraja 2018. 
godine.  
U svrhu provedbe modernizacije i rekonstrukcije sustava javne rasvjete, provedena je analiza 
trenutno dostupnih izvora financiranja kao što su izvorni proračunski rashod, kreditno zaduženje 
(HBOR), ESCO modeli financiranja (ugovor o energetskom učinku-EPC te javno-privatno 
partnerstvo-JPP) te financijski model (putem leasinga) . Kako trenutno nisu poznati uvjeti dodjele 
financijske pomoći iz ESI fondova, predmetni efekti subvencioniranja nisu se razmatrali. 
Predlažemo financijski model putem nabave usluge leasinga (usluga najma rasvjetnih tijela na rok 
od 5 godina). 
Prema prvim izračunima za mjesečnu ratu najma rasvjete potrebno je planirati maksimalni iznos 
mjesečne rate od cca 28.000,00 kn, na rok financiranja od 5 (pet) godina te jamstvo na 7 (sedam) 
godina. Financiranjem modernizacije cjelovitog sustava javne rasvjete putem ovog modela bilo bi 
zamijenjeno 100% sustava odnosno 833 svjetiljki. 
U slučaju financiranja rekonstrukcije cjelokupnog sustava putem proračunskog zaduženja 
kreditom HBOR-a (100% sustava - 833 svjetiljki), investicija iznosi oko 1.700.000,00 kuna.  
Financiranjem modernizacije cjelovitog sustava javne rasvjete (100% sustava - 833 svjetiljki) 
putem Ugovora o energetskom učinku EPC godišnja naknada iznosila bi oko 240.000,00 kuna. 
Prema modelu Ugovora o energetskom učinku, potrebno je planirati iznos mjesečne rate od 
20.035,83 kuna, ali na rok od 10 (deset) godina, uz rok jamstva 10 (deset) godina.  
Financiranje putem modela Javno-privatnog partnerstva Općina prenosi većinu rizika sustava 
javne rasvjete privatnom partneru, što među ostalim uključuje održavanje sustava javne rasvjete i 
podmirenje troškova električne energije nakon rekonstrukcije. Provedena analiza pokazala je 
kako bi godišnja naknada u navedenom slučaju bila oko 590.000,00 kuna. S obzirom da su 
postojeći troškovi sustava javne rasvjete oko 330.000,00 kuna, rashodi Općine povećali bi se za 
oko 260.000,00 kuna.  
 

13. Prijedlog za donošenje Odluke o objavi javnog poziva o osnivanju Savjeta mladih Općine 
Jakovlje. 
Temeljem članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Jakovlje, koja je donesena 13. 
studenoga 2017. godine, Općinsko vijeće Općine Jakovlje pokreće postupak biranja članova 
Savjeta mladih i njihovih zamjenika donošenjem Odluke o objavi javnog poziva. U privitku 
dostavljamo Vam Prijedlog iste zajedno sa Javnim pozivom za predlaganje kandidata za članove 
Savjeta mladih Općine Jakovlje. 

14. Prijedlog za donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Jakovlje. 
       Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16 I 101/17) predviđena je obveza 

usklađenja Odluka o općinskim porezima jedinica lokalne samouprave. Usklađenje postojećih 
Odluka zakonska je obveza za nesmetano postupanje poreznih tijela jedinica lokalne samouprave 
ili ispostava Porezne uprave glede utvrđivanja, nadzora i naplate poreza. Prilikom usklađenja 
Odluke o općinskim porezima Općine Jakovlje s Izmjenama i dopunama Zakona nije došlo do 
promjene visine poreza i prireza Općine Jakovlje. 

 15. Pitanja i prijedlozi.  
 

 
             S poštovanjem,  

   
 
OPĆINSKA NAČELNICA 
        Sanja Borovec   
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