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SKRAĆENI ZAPISNIK  

sa  5. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje održane 
dana 21. prosinca 2017. godine u prostorijama Općine Jakovlje 

 
 
Započeto u 18,05 sati. 
 
 
Prisutni vijećnici:  

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

   
Prisutna općinska načelnica Sanja Borovec i njezin zamjenik Mario Hlad. 
 
Prisutni ispred Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jakovlje: Mirela Novoselec Jakševac, Štefica 
Podhraški – zapisničar, Milan Ječmenjak i Snježana Šunc. 
 
Prisutni predstavnici medija (TV Zapad i obrt Tihana za list Zaprešićki kraj). 
 
 

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. 

Prije usvajanja Dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se u raspravi 
objedine točke 2. do 4.h, te točke 5. do 6.d. i  8. do. 11.  

Prisutni su prijedlog o objedinjavanju rasprave u točkama 2. do 4.h, te točke 5. do 6.d. i  8. do. 
11. prihvatili JEDNOGLASNO. 
 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje slijedeći:   
 

D n e v n i   r e d: 
 

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 13. 
studenoga 2017. godine. 

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 

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, 
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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. 

5. Prijedlog za donošenje Odluke o II. Izmjeni Proračuna 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. 
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. 

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.  

12. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja 
sustavom javne rasvjete Općine Jakovlje (PROJEKT NEWLIGHT). 

13. Prijedlog za donošenje Odluke o objavi javnog poziva o osnivanju Savjeta mladih Općine 
Jakovlje. 

14. Prijedlog za donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Jakovlje. 
15. 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 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 13. 
    studenoga 2017. godine. 
       Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su usvojili skraćeni zapisnik sa 4. sjednice Općinskog  

vijeća održane dana 13. studenoga 2017. godine. 
1. a) Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika. 

 U Izvješću mandatne komisije utvrđeno je da je, vijećnik Maja Haoui, Kraljev Vrh, Sljemenska 97a, 
10297 Jakovlje, svoj mandat u Općinskom vijeću Općine Jakovlje stavila u mirovanje iz osobnih 
razloga te da ju na prijedlog Socijaldemokratske partije Hrvatske–SDP mijenja Zlatko Poturica; 
Jakovlje, Fijanova 2b. 
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b) Prijedlog za donošenje Zaključka o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih 
razloga i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 

    Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su  usvojili Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata 
Maje Haoui u mirovanje iz osobnih razloga  i početku obnašanja dužnosti zamjenika Zlatka 
Poturice. 

   - polaganje svečane prisege 
     Vijećnik Zlatko Poturica dao je svečanu prisegu te je istu i potpisao.  
 

 U raspravi su objedinjene točke 2.- 4h. 
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. 

Nakon što su članovi Općinskog vijeća zajednički raspravljali o točkama 2.-4.h, Predsjednik 
Općinskog vijeća dao je na glasovanje pojedinačno svaku točku dnevnog reda te je nakon 
provedenog glasovanja utvrdio da su članovi Općinskog vijeća  JEDNOGLASNO donijeli: 
    
2. Odluku o Proračunu Općine Jakovlje za 2018. godinu koji sadrži sveukupne prihode i primitke i 
rashode i izdatke u iznosu od, 21.075.000,00 kn s bilancom prihoda i rashoda i pripadajućim 
financijskim planovima, te projekcijama za 2019. godinu koji sadrži ukupne prihode i primitke i 
rashode i izdatke u iznosu od 14.396.000,00 kn te za 2020 godinu ukupne prihode i primitke te 
rashode i izdatke u iznosu od 12.297.200,00 kn.  
3.  Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu. 
4.  a) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, 
     b) Program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta za 
         2018. godini, 
     c) Socijalni Program za 2018. godinu, 
     d) Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, 
     e) Program javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2018. godinu, 
     f)  Program potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Jakovlje za 2018. 

godinu, 
     g) Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko 

pravo za 2018. godinu, 
     h) Program korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu. 
U raspravi su objedinjene točke 5. – 6d.  

5. Prijedlog za donošenje Odluke o II. Izmjeni Proračuna 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. 
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Članovi Općinskog vijeća pojedinačnim glasovanjem o svakoj točki dnevnog reda JEDNOGLASNO  
su donijeli:  
5. Odluku o II. Izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2017. godinu koji sadrži s bilancom prihoda i 
rashoda.  
6. Odluku 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. Izmjenu Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području  Općine Jakovlje 
za 2017. godinu. 

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. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o raspoređivanju sredstava za 
financiranje političkih stranaka zastupljenih u  Općinskom Vijeću Općine Jakovlje za razdoblje od 1. 
siječnja do 31. prosinca 2018. godine. 
 
U raspravi su objedinjene točke 8.-11. 

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.  

 Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli:   
 8. Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jakovlje u 2017. godini. 
 9. Izvješće 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. 
12.Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i 

upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Jakovlje (PROJEKT NEWLIGHT). 
 Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o pokretanju projekta rekonstrukcije, 

modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Jakovlje (PROJEKT NEWLIGHT). 
13.Prijedlog za donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Jakovlje. 

Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o općinskim porezima Općine 
Jakovlje. 

   
 
Dovršeno u 18,55 sati. 
   

  
Zapisničar:                                                                                          PREDSJEDNIK 
Štefica Podhraški                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA  OPĆINE  

              JAKOVLJE 
                                    Marijan Capek 
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