
 

OPĆINSKA NAČELNICA 
 

KLASA:021-05/18-01/07 
URBROJ:238/11-03/1-18-2 
Jakovlje, 22. ožujka  2018. 
 

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE JAKOVLJE 

 
Poštovani, 
 

U nastavku dajem obrazloženje prijedloga Dnevnog reda za 7. sjednicu Općinskog Vijeća 
Općine Jakovlje za dan 29. ožujka  2018. godine kako slijedi: 
 

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje 
od 31. siječnja  2018. godine. 
Skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća sa prijedlogom Odluke o 
prihvaćanju istog dostavljamo u prilogu poziva. 

1. Godišnji izvještaj općinske načelnice o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 
2017. godinu te prijedlog za donošenje od strane Općinskog vijeća. 

2. Prijedlog za donošenje Odluke  o raspodjeli rezultata za 2017. godinu. 
3. Izvješće općinske načelnice o:  

a) Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 
    godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
b) Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog 
    zemljišta za  2017. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
c) Izvršenju Socijalnog programa na području Općine Jakovlje za 2017. godinu te 
    prijedlog za  donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
d) Izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2017. 
    godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
e) Izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Jakovlje za 2017. 
    godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
f) Izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na 
    području Općine Jakovlje za 2017. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o 
    prihvaćanju istog. 
g) Izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima 
    postoji stanarsko pravo za 2017. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o 
    prihvaćanju istog. 
h) Izvršenju Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu te 
    prijedlog za  donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
U 2017. godini ostvareni su sveukupni raspoloživi prihodi u iznosu od 9.145.346,84 
kune, ukupni izdaci u 2017. godini iznosili su 7.430.698,27 kuna i višak prihoda i 
primitaka iznosio je 1.714.648,57 kuna, a na dan 31.  prosinca 2017. godine stanje 
novčanih sredstava na žiro računu i blagajni iznosilo je 2.187.987,40 kuna. Razlika i 
ostvareni višak prihoda u iznosu od 1.714.648,57 kuna koristit će se u slijedećem 
poslovnom razdoblju na način da će se iznos od 1.700.214,57 kuna koristit kao 
kapitalni rashod za komunalnu infrastrukturu, a iznos od 14.434,00 kuna koristit će se 
za isplatu pomoći ublažavanja posljedica od elementarnih nepogoda. 



Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ostvaren je u iznosu od 
470.651,15 kuna ili 46,92%, Program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog 
građevinskog zemljišta ostvaren je u iznosu od 1.382.368,44 kune ili 76,37%, 
Socijalni program ostvaren je u iznosu od 583.547,75 kuna ili 78,43%, Program javnih 
potreba u kulturi ostvaren je u iznosu od 130.206,09 kuna ili 68,53%, Program javnih 
potreba u sportu ostvaren je u iznosu od 469.603,56 kuna ili 95,84%, Program 
potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju ostvaren je u iznosu od 1.073.110,56 
kuna ili 93,07%, Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na 
kojima postoji stanarsko pravo ostvaren je u iznosu od 5.786,19 kuna ili 96,44% i 
Program utroška sredstava šumskog doprinosa ostvaren je u iznosu od 3.808,69 
kuna ili 76,17%.  

4. Izvješće Općinske načelnice o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 
2017. godine te prijedlog Odluke o prihvaćanju istog.  
Sukladno zakonskoj obvezi dostavljam Vam Izvješće u prilogu materijala za sjednicu. 

5. Izvješće Općinske načelnice o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 
Jakovlje za 2017. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog.  
Sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  (Narodne 
novine 94/13 i 73/17)  jedinca lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o 
provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće 
godine za prethodnu kalendarsku godinu u kojem se navode sve bitne karakteristike i 
podaci o gospodarenju i zbrinjavanju otpada.  

6. Izvješće društva Eko-flor plus, d.o.o. o  radu za javnu uslugu prikupljanje 
komunalnog otpada za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine te 
prijedlog za prihvaćanje istog. 
Sukladno članku 32. stavku 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  (Narodne 
novine 94/13 i 73/17) davatelj javne usluge prikupljanja komunalnog otpada dužan je 
izvješće o radu podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. 
ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. 

7. Prijedlog za donošenje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Općine Jakovlje. 
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje predlaže Općinskom Vijeću 
da  se dodijeli ukupno 22 javna priznanja povodom Dana Općine. Prijedlog kandidata 
sa obrazloženjem dostavljam u prilogu poziva. 

8. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području Općine Jakovlje, 
Provedbom nadzora zakonitosti vijeća od strane Ureda državne uprave u 
Zagrebačkoj županiji nad Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području 
Općine Jakovlje, donesenoj na 6. sjednici Općinskog vijeća,  utvrđeno je da je članak 
41. stavak 1. navedene Odluke u suprotnosti sa člankom 73. stavak 4. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Stoga je potrebno da se u čanku 41. 
stavku 1. navedene Odluke briše tekst „a primjenjuje se od 31.1.2018. godine“. Iza 
riječi Jakovlje briše se zarez i stavlja točka. Temeljem navedenog, potrebno je 
izmijeniti članak 41. stavak 1. Odluke na način da isti  glasi „Ova Odluka stupa na 
snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Jakovlje“. 

9. Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom 
Općine Jakovlje za razdoblje 2017.-2022. godine. 
Razlog za donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje proizlazi iz 
obveze propisane odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne 
novine broj 94/13 i 73/17) te Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 
razdoblje 2017.-2022. g. (Narodne novine broj 3/17). 
Uzevši u obzir činjenicu da važeći  Plan gospodarenja otpadom Općine Jakovlje nije  
usklađen s novim propisima, tijekom 2017. godine pokrenut  je postupak izrade Plana 
gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za razdoblje od 2017. do 2022. godine.  
 



Cilj donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje je dodatno 
unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom na cjelokupnom području Općine 
Jakovlje u skladu s relevantnim zakonskim i podzakonskim odredbama, s općim 
ciljevima u gospodarenju otpadom i to dodatnog smanjenja ukupne količine 
proizvedenog komunalnog otpada, povećanje količine odvajanja i odvojenog 
prikupljanja selektivnog otpada i biootpada iz miješanog komunalnog otpada, 
odnosno smanjenje količine otpada za konačno odlaganje uz poseban naglasak na 
edukaciju stanovništva i unaprjeđenje nadzora nad sustavom gospodarenja otpadom. 
U tijeku izrade Plana proveden je postupak ocjene o potrebi strateške procjene 
utjecaja na okoliš predmetnog Plana te je sukladno pribavljenim mišljenjima tijela i/ili 
osoba određenih posebnim propisima utvrđeno da za Plan nije potrebno provesti 
postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. 
U svrhu uključivanja javnosti u proces donošenja Plana, nacrt prijedloga Plana bio je 
na javnom savjetovanju u razdoblju od 15. veljače 2018. do 17. ožujka 2018. godine i 
to na mrežnim stranicama Općine Jakovlje. 
Temeljem odredbe čl. 21. st. 3 Zakona o održivom gospodarenju otpadom  
pribavljena je prethodna suglasnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, o usklađenosti predloženog Plana 
s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.  
godine i Zakona o održivom gospodarenju otpadom.  
Slijedom naprijed navedenoga predlažem Općinskom vijeću usvajanje Plana 
gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za razdoblje 2017.-2022. godine u 
predloženom sadržaju. 

10. Zahtjev trgovačkog društva SC Hren d.o.o., K.Š.Đalskog 7, Igrišće, Jakovlje 
prema Općini Jakovlje za izdavanjem jamstva za zaduživanje te prijedlog za 
donošenje Zaključka o istom.  
Dana 26. veljače 2018. godine zaprimljen je zahtjev od strane SC Hren d.o.o. iz 
Igrišća, K. Š. Đalskog 7, upućen Općinskom vijeću Općine Jakovlje, kojim između 
ostalog traži potporu i podršku od strane Općine Jakovlje za bankarsku instituciju koja 
bi istom odobrila kredit, te da bi mu Općina Jakovlje bila jamac urednog povrata 
kredita. Obzirom da Općina Jakovlje kao jedinica lokalne samouprave sukladno 
članku 91. stavku 2. Zakona o proračuna (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) 
može dati jamstvo samo pravnoj osobi u većinskom izravnom ii neizravnom 
vlasništvu jedinice lokalne samouprave i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza 
pravne osobe i ustanove predlažem donošenje Zaključka kojim se odbija zahtjev. 
Sadržaj cijelog zahtjeva nalazi se u prilogu materijala za sjednicu.  

11. Pitanja i prijedlozi.  
 
 

                  S poštovanjem, 
 
 
 

                          OPĆINSKA NAČELNICA 
               Sanja Borovec   
                                           


	OPĆINE JAKOVLJE

