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OPĆINSKA NAČELNICA  
KLASA: 021-05/18-01/01 
URBROJ:238/11-03/1-18-2 
Jakovlje, 24. siječnja  2018.  
 

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE JAKOVLJE 

 
Poštovani, 
 

U nastavku dajem obrazloženje prijedloga dnevnog reda za 6. sjednicu Općinskog Vijeća Općine 
Jakovlje za dan 31. siječnja  2018. godine kako slijedi: 
   

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 21. 
prosinca 2017. godine. 
Skraćeni zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća sa prijedlogom Odluke o prihvaćanju istog 
dostavljamo u prilogu poziva. 

1. Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova za 2017. godinu te prijedlog Odluke 
o prihvaćanju istih. 
Temeljem članka 5. Odluke o osnivanju i zadaćama Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Općine Jakovlje, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova podnosi Izvješće o svom radu 
Općinskom vijeću najmanje jedanput godišnje. Za 2017. godinu zaprimljena su dva Izvješća 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova i to jedno od Povjerenstva koje je djelovalo do 13. rujna 
2017. godine i drugo od Povjerenstva koje djeluje od 14. rujna 2017. godine. Navedena Izvješća 
su sastavni dio materijala.   

2. a) Izvješće Odbora za izbor i imenovanje o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata 
za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Jakovlje i Popis važećih 
kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Jakovlje 
b) Izbor članova Savjeta mladih Općine Jakovlje 
Temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Jakovlje 
koji je objavljen 27. prosinca 2017. godine i trajao je do 11. siječnja 2018. godine, zaprimljeno je 5 
(pet) kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Jakovlje. Odbor za izbor 
i imenovanje proveo je postupak provjere i utvrđivanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, te 
temeljem istog objavio Izvješće o provjeri formalnih uvjeta zajedno sa Popisom važećih 
kandidatura, te iste dostavlja Općinskom vijeću Općine Jakovlje na raspravu i izbor. 

3. Prijedlog za donošenje Statuta Općine Jakovlje 
U Narodnim novinama od 12. prosinca 2017. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U završnoj odredbi (članak 34.) propisano 
je da Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama. Prema tome, 
Zakon je stupio na snagu 13. prosinca 2017. godine. 
Člankom 33. Zakona propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama Zakona u roku od 60 (šezdeset) 
dana od dana stupanja na snagu Zakona. Ovaj rok istječe 11. veljače 2018. godine, te je stoga 
Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Jakovlje pokrenuo postupak usklađivanja 
Statuta Općine Jakovlje s izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi i izvršio druge potrebne izmjene te predlaže Općinskom vijeću da donese Statut 
Općine Jakovlje. U materijalima dostavljamo Statut iz 2013. godine i prijedlog novog Statuta 
Općine Jakovlje, kako bi mogli usporediti u kojim člancima je došlo do izmjena i dopuna. 

4. Prijedlog za donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jakovlje  
Sukladno razlozima za izmjenu i dopunu Statuta objašnjenoj u prethodnoj točci i iz razloga 
neusklađivanja Poslovnika  Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 2009. godine,  Odbor za Statut i 
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Poslovnik je pokrenuo postupak i za izmjenu i dopunu Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Jakovlje, te predlaže Općinskom vijeću da donese Poslovnik Općine Jakovlje. U materijalima 
dostavljamo Poslovnik iz 2009. godine i prijedlog novog Poslovnika Općinskog vijeća Općine 
Jakovlje, kako bi mogli usporediti u kojim člancima je došlo do izmjena i dopuna. 

5. Prijedlog za donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakovlje 
Odredbama članka 179. stavka 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, 
broj 94/13, 3/17)  je propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti Odluku o načinu 
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada u roku od tri 
mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne 
novine“, broj 50/17).  
Budući da je Uredba stupila na snagu 1. studenoga 2017. godine, jedinice lokalne samouprave su 
dužne navedenu Odluku donijeti do 1. veljače 2018. godine i istu bez odgode  dostaviti 
Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, te je objaviti u službenom glasilu i na mrežnim 
stranicama jedinice lokalne samouprave. 
Navedenu Odluku dostavljamo Vam u privitku materijala.  

6. Prijedlog za donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti: 
a)  Dio Zagrebačke ceste od kbr. 69 u  Jakovlju, 
b) Jarčec u Igrišću. 
Zbog plana izgradnje i rekonstrukcije gore navedenih nerazvrstanih cesta potrebno je provesti 
postupak evidentiranja istih u katastar i zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi, te je 
stoga potrebno donijeti navedene Odluke o nerazvrstanim cestama. Nakon donošenja Odluka o 
nerazvrstanim cestama pristupit će se izradi geodetskog elaborata izvedenog stanja, jer je riječ o 
nerazvrstanim cestama koje su se prije stupanja na snagu Zakona o cestama koristile za promet 
vozila i bile pristupačne većem broju korisnika.  

7. Prijedlog za donošenje Odluke o javnim priznanjima. 
8. Prijedlog za donošenje Zaključka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja 

Općine Jakovlje. 
Izradi Odluke o javnim priznanjima Općine Jakovlje pristupilo se iz razloga što do sada postoje 
dvije izmjene i dopune postojeće Odluke o javnim priznanjima Općine Jakovlje koja je donijeta 
2003. godine, a  izmjene i dopune Odluke su iz 2009. godine i 2013. godine.  
Nadalje, kako je došlo do promjene sastava Općinskog vijeća potrebno je i izmijeniti Zaključak o 
imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje. Naime Odlukom o javnim 
priznanjima određeno je da je načelnik Općine po položaju predsjednik Povjerenstva, predsjednik 
Općinskog vijeća član Povjerenstva, a preostala tri člana biraju se iz redova članova Općinskog 
vijeća, stoga se predlaže da se izaberu preostala tri člana  Povjerenstva i to u sastavu Zlatko 
Poturica, Dražen Kostanjčar  i Antun Matešić. 

9. Prijedlog za donošenje Odluke o premještanju Spomen obilježja poginulim hrvatskim 
braniteljima u Domovinskom ratu. 
Prijedlog za premještanje Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu 
zaprimljen je od  Gradskog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata  grada 
Zaprešića, stoga predlažemo donošenje Odluke o premještanju Spomen obilježja na način da se 
isti premjesti s postojeće lokacije u prednji dio Parka u centru Jakovlja. Troškovnik premještanja 
Spomen obilježja nalazi se u privitku materijala. 

10. Prijedlog za donošenje Odluke o otpisu potraživanja. 
Temeljem članka 9. Pravilnika o kriterijima, mjerilima, uvjetima i postupku otpisa potraživanja i 
obveza Općine Jakovlje, Odluku o otpisu potraživanja donosi Općinsko vijeće Općine Jakovlje na 
prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela sukladno zakonskim propisima.  
U postupku otpisa potraživanja i obveza  sukladno Pravilniku utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti za 
otpis potraživanja i obveza jer je utvrđena nenaplativost istih te se predlaže donošenje Odluke o 
otpisu potraživanja. Sastavni dio navedene Odluke je popis dužnika sa iznosima na dan 31. 
prosinca 2012. godine.  

11. Pitanja i prijedlozi.  
 

             S poštovanjem,  
   
OPĆINSKA NAČELNICA 
        Sanja Borovec   
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