OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA:021-05/18-01/10
URBROJ:238/11-03/1-18-2
Jakovlje, 6. rujna 2018.

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE JAKOVLJE

Poštovani,
u nastavku dajem obrazloženje prijedloga Dnevnog reda za 9. sjednicu Općinskog Vijeća
Općine Jakovlje za dan 12. rujna 2018. godine kako slijedi:
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje
od 28. lipnja 2018. godine.
Skraćeni zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća sa prijedlogom Odluke o
prihvaćanju istog dostavljamo u prilogu poziva.
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu za
razdoblje od 01.01.- 30.06.2018. godine te prijedlog za donošenje istog.
Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) izvršno tijelo
JLS dužno je do 15. rujna tekuće proračunske godine podnijeti na donošenje predstavničkom
tijelu Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 1.1.-30.6. za tekuću godinu.
U Proračunu Općine Jakovlje u razdoblju 01.01.- 30.06.2018. godine ostvareni su prihodi u
iznosu od 3.666.580,26 kn, i rashodi u iznosu od 3.660.001,04 kn, preneseni višak iz 2017.
godine iznosio je 1.714.648,57 kn, što znači da je višak prihoda nad rashodima 1.721.227,79
kn. Sve obaveze Općina Jakovlje je izvršavala na vrijeme i prema dospijeću plaćanja, a
prihodi i rashodi detaljno su obrazloženi po svim programima.
2. Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.
godine te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog.
Sukladno odredbama članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
i odredbama članka 47. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje 1/18)
Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu
predstavničkom tijelu. Izvješće o radu za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine dostavljam u
prilogu.
3. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na području
Općine Jakovlje.
Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15) stupio je na snagu dana 1.
kolovoza 2015. godine te od dana njegove primjene prestaje važiti niz zakonskih i
podzakonskih propisa, između ostalog i Zakon o zaštiti i spašavanju iz 2004. godine. Članak
1. Zakona o sustavu civilne zaštite određuje civilnu zaštitu kao sustav organiziranja
sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanje ljudi, životinja,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja
posljedica terorizma i raznih razaranja. Zakonom o sustavu civilne zaštite određeno je da
sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske,
operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i
djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja. Temeljem Zakona o
sustavu civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su
organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj,
učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
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Temeljem članka 6. stavak 1. Pravilnika o smjernicama za izradu Procjene rizika od
velikih nesreća i katastrofa za područje Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave
(Narodne novine broj 65/2016) donesene su smjernice za izradu Procjene rizika od velikih
nesreća za područje Zagrebačke županije, izrađene u skladu s nacionalnim smjernicama, a
na osnovu kojih je izrađena Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku. Sukladno
smjernicama za izradu Procjene rizika Zagrebačke županije i jedinica lokalne samouprave na
području Županije, općinska načelnica donijela je Odluku o postupku izrade procjene rizika
od velikih nesreća za područje Općine Jakovlje. Odlukom je imenovana radna skupina za
izradu procjene u slijedećem sastavu:
1. Mario Hlad, načelnik Stožera civilne zaštite Općine Jakovlje kao koordinator i voditelj
Radne skupine,
2. Mirela Novoselec Jakševac, predstavnik općeg upravnog odjela,
3. Stjepan Fijan, predstavnik vatrogastva i član stožera civilne zaštite,
4. Zdravko Poturica.
Procjena rizika od velikih nesreća je skup procijenjenih relevantnih rizika izrađenih u
scenarijima koji su temeljeni na prijetnjama koje mogu izazvati nepoželjne posljedice na
promatranom području, a obuhvaća identifikaciju, analizu i vrednovanje određenih rizika. Na
temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15)
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na prijedlog
izvršnog tijela donose procjenu rizika od velikih nesreća.
Stoga predlažem Općinskom vijeću da razmotri Prijedlog odluke o donošenju Procjene
rizika od velikih nesreća na području Općine Jakovlje i donese Odluku kao u tekstu
Prijedloga.
4. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Jakovlje.
Odredbama članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da Program
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Jakovlje
(u daljnjem tekstu; Program raspolaganja) donosi Općinsko vijeće za svoje područje na
prijedlog općinskog načelnika, temeljem pribavljene dokumentacije i uz prethodno proveden
javni uvid. Odredbama članka 30. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je što
Program raspolaganja treba sadržavati. Dokumentacija koja je potrebna za donošenje
Programa propisana je člankom 2. Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje
Programa raspolaganja. Odredbom članka 7. stavak 1. navedenog Pravilnika određeno je da
se Program raspolaganja izrađuje na Obrascu i strojno čitljivoj predefiniranoj Tablici u excel
formatu. Prijedlogom Odluke predlaže se donošenje Programa raspolaganja koji je utvrđen u
Obrascu Programa i Tablici prikaza raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima
raspolaganja, koji čine sastavni dio navedene Odluke. Temeljem pribavljene dokumentacije
utvrđen je prijedlog Programa raspolaganja koji je s popratnom dokumentacijom izložen na
javni uvid u razdoblju 21. kolovoza 2018. do 4. rujna 2018. godine. Obavijest o javnom uvidu
objavljena je na oglasnoj ploči i web stranici Općine Jakovlje. U otvorenom zakonskom roku
zaključno sa danom 4. rujna 2018. godine nije bilo uloženih prigovora. Slijedom iznijetog,
predlaže se usvajanje Programa raspolaganja kako je utvrđen u Obrascu Programa
raspolaganja i Tablici prikaza raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima
raspolaganja. U Obrascu Programa raspolaganja sadržani su podaci o ukupnoj površini
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jakovlje,
pregled površina prema oblicima raspolaganja kao i popis svih priloga odnosno
dokumentacije koja čini sastavni dio navedenog Programa raspolaganja. U Tablici je
sadržan popis svih katastarskih čestica sa prikazom površine, kulture i predviđenog oblika
raspolaganja.
5. Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima.
6. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju vlastitog pogona.
Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) stupio je na snagu
dana 4. kolovoza 2018. godine nakon više od dvadeset godina provedbe Zakona o
komunalnom gospodarstvu koji je donesen 1995. godine i koji je do sada mijenjan
osamnaest puta.
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Temeljem članka 47. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj
1/18), dostavljam na usvajanje Prijedloge Odluke o komunalnim djelatnostima na području
Općine Jakovlje i Prijedlog Odluke o osnivanju vlastitog pogona uz sljedeće obrazloženje:
Stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj
68/18) od 4. kolovoza 2018. godine (u daljnjem tekstu: Zakon) potrebno je uskladiti Odluku o
komunalnim djelatnosti na području Općine Jakovlje iz 2006. godine s odredbama Zakona.
Vezano uz komunalne djelatnosti Zakon određuje vrste komunalnih djelatnosti, uvjete i način
njihovog obavljanja.
Temeljem članka 21. Zakona komunalne djelatnosti su djelatnosti kojima se osigurava
građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti (u
daljnjem tekstu: komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne
infrastrukture) i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge
nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave (u daljnjem
tekstu: uslužne komunalne djelatnosti).
Način obavljanja komunalnih djelatnosti propisan je člankom 33. Zakona gdje je
propisano da komunalne djelatnosti može obavljati:
1. trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave ili više jedinica lokalne
samouprave zajedno
2. javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave
3. služba – vlastiti pogon koju osniva jedinica lokalne samouprave
4. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji
5. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.
Način obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Jakovlje do sada je bio
reguliran Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Jakovlje (Službeni
glasnik Općine Jakovlje broj 4/06). Predlaže se donijeti novu Odluku o komunalnim
djelatnostima na području Općine Jakovlje koja će se uskladiti se s odredbama novog
Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Ovom Odlukom propisani su i uvjeti za obavljanje komunalnih djelatnosti koje obavlja
vlastiti pogon, komunalnih djelatnosti koje se obavljaju temeljem ugovora o koncesiji i
komunalnih djelatnosti koje se obavljaju temeljem ugovora o obavljanju komunalnih
djelatnosti.
Prijelaznim i završnim odredbama propisali smo da pravna i fizička osoba koja obavlja
komunalnu djelatnost na temelju ugovora o koncesiji i ugovora o povjeravanju komunalnih
poslova, sklopljenih na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br.
36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04.,
38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.),
nastavlja s radom do isteka važenja tih ugovora.
Također predlažem donošenje Odluke o osnivanju Vlastitog pogona.
Odluka o osnivanju Vlastitog pogona sadrži odredbe: o komunalnim djelatnostima koje
obavlja vlastiti pogon, o području na kojem se obavljaju komunalne djelatnosti, o unutarnjem
ustrojstvu, organiziranju poslovanja i poslovodstvu vlastitog pogona, o sredstvima potrebnim
za početak rada vlastitog pogona te načinu njihova pribavljanja, o aktima poslovanja vlastitog
pogona, o iskazivanju učinka poslovanja, o ograničenjima glede stjecanja, opterećivanja i
otuđivanja nekretnina i druge vrste posebne imovine jedinice lokalne samouprave na kojoj se
odvija poslovanje vlastitog pogona, o načinu nadzora poslovanja vlastitog pogona od strane
jedinice lokalne samouprave, o imenovanju i razrješenju upravitelja vlastitog pogona i o
ukidanju vlastitog pogona.
Ovom Odlukom predlaže se Vlastitom pogonu povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti i
to: održavanje javnih zelenih površina, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten
promet motornim vozilima, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina i usluga ukopa.
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Ovom Odlukom predlaže se da Vlastiti pogon obavlja i one djelatnosti odnosno poslove
koji su se povjeravali pojedinačnim ugovorima i narudžbama, jednogodišnjim ili višegodišnjim
ugovorima na način da sklapa ugovore s pravnim i fizičkim osobama, odnosno da ove
ugovore odnosno pojedinačne poslove više ne ugovara općinski načelnik neposredno, nego
da ih ugovara upravitelj pogona na temelju ovlasti općinskog načelnika.
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje navedenih Odluka.
7. Prijedlog za donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na
području Općine Jakovlje.
Na temelju članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 150/08,
71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14,
154/14, 70/16, 131/17), predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave na
prijedlog općinskih odnosno gradskih vijeća imenuje potreban broj doktora medicine,
odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba
umrlih izvan zdravstvene ustanove. Temeljem članka 3. Odluke o mrtvozorenju na području
Zagrebačke županije mrtvozornike imenuje Županijska skupština Zagrebačke županije,
posebnim zaključkom na temelju prijedloga predstavničkih tijela jedinica lokalne
samouprave. Sukladno članku 2. Odluke potreban broj mrtvozornika utvrđuje se sukladno
broju stanovnika pojedine jedinice lokalne samouprave na području Županije, i to za područje
jedinice lokalne samouprave koja ima do 4.000 stanovnika: najmanje dva mrtvozornika.
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje navedenog Zaključka.
8. Prijedlog za donošenje Odluke o nerazvrstanoj cesti: Dio Topličke ulice od kbr.
2 do kbr. 2A.
Zbog plana izgradnje i rekonstrukcije gore navedene nerazvrstane ceste potrebno je
provesti postupak evidentiranja iste u katastar i zemljišne knjige kao javno dobro u općoj
uporabi, te je stoga potrebno donijeti navedenu Odluku o nerazvrstanoj cesti. Nakon
donošenja Odluke o nerazvrstanoj cesti pristupit će se izradi geodetskog elaborata
izvedenog stanja, jer je riječ o nerazvrstanoj cesti koja se prije stupanja na snagu Zakona o
cestama koristila za promet vozila i bila pristupačna većem broju korisnika.
9. Prijedlog za donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području
Općine Jakovlje unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
– projekt Uređenje platoa u sklopu postojeće građevine – zgrade mrtvačnice u
Kraljevom Vrhu.
Općina Jakovlje namjerava prijaviti projekt „Uređenje platoa u sklopu postojeće građevine
– zgrade mrtvačnice u Kraljevom Vrhu“ na lokaciji k.č. br. 287/1, 286, 331/2, 333, 332, 331/1,
330, k.o. Kraljev Vrh, unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“
iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Podmjere 7.4.
„Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno
stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ –
provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu“.
U skladu sa člankom 30. stavak 5. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i
obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ broj 48/18), projekt unutar Mjere 07 „Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. projekt mora imati suglasnost svih predstavničkih tijela
jedinica lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi.
Stoga se predlaže donošenje navedene Odluke.
S poštovanjem,
OPĆINSKA NAČELNICA
Sanja Borovec
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