
 

OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA:021-05/18-01/13
URBROJ:238/11-03/1-18-2
Jakovlje, 13. prosinca  2018.

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE JAKOVLJE

Poštovani,

u  nastavku  dajem  obrazloženje  prijedloga  Dnevnog  reda  za  11.  sjednicu  Općinskog
Vijeća Općine Jakovlje za dan 19. prosinca  2018. godine kako slijedi:

0. Usvajanje  skraćenog  zapisnika  sa  10.  sjednice  Općinskog  vijeća  Općine
Jakovlje od 30. studenoga 2018. godine.

Skraćeni  zapisnik  sa  10.  sjednice  Općinskog  vijeća  sa  prijedlogom  Odluke  o
prihvaćanju istog dostavljamo u prilogu poziva.

1. Prijedlog za donošenje Odluke o Proračunu Općine Jakovlje za 2019. godinu te
    projekcijama za 2020. i 2021. godinu.
2. Prijedlog za donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jakovlje za 2019.
   godinu.
3. Prijedlog za donošenje:

a) Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
c) Socijalnog Programa Općine Jakovlje za 2019. godinu,
d) Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2019.

godinu,
e) Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2019.

godinu,
f) Programa potreba u predškolskom odgoju i  obrazovanju na području

Općine Jakovlje za 2019. godinu,
g) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa.

Sukladno  zakonskim  odredbama  o  Proračunu,  u  privitku  dostavljam  Vam  prijedlog
Proračuna  za  2019.  godinu,  te  projekcije  za  2020.  i  2021.  godinu,  sa  pripadajućim
Programima. Proračun predviđa prihode i rashode u iznosu od 21.985.000,00 kuna. U iznos
prihoda  uključen  je  višak  prihoda  u  iznosu  od  1.000.000,00  kuna.   Najviše  sredstava
planirano je za Program građenja komunalne infrastrukture u iznosu od 8.605.000,00 kn i
Program  održavanja  komunalne  infrastrukture  u  iznosu  od  1.396.600,00  kn,  Socijalni
program u iznosu od 676.000,00 kn, Program javnih potreba u kulturi u iznosu od 668.000,00
kn,  Program javnih  potreba  u  sportu  u  iznosu  od  600.000,00  kuna,  Program potreba  u
predškolskom  odgoju  i  obrazovanju  u  iznosu  od  1.177.000,00  kn  i  Program  utroška
sredstava šumskog doprinosa u iznosu od 20.000,00 kuna.

Članak 14. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisuje
obvezu donošenja odluke o izvršavanju Proračuna. Odlukom se uređuje struktura prihoda i
primitaka,  te  rashoda  i  izdataka  proračuna  i  njegovo  izvršavanje,  opseg  zaduživanja  i
jamstava,  upravljanje  dugom,  financijskom  i  nefinancijskom  imovinom,  prava  i  obveze
korisnika  proračunskih  sredstava,  ovlasti  Općinske  načelnice  te  druga  pitanja  u  svezi  s
izvršavanjem proračuna. 

   4. Prijedlog za donošenje Odluke o II. Izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2018.
godinu. 
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   5. Prijedlog za donošenje Odluke o:
a) II. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu,
b)  II.  Izmjeni  Programa  održavanja  komunalne  infrastrukture  i  uređenog
građevinskog zemljišta za 2018. godinu,
c)  II. Izmjeni Socijalnog programa Općine Jakovlje za 2018. godinu
d) II. Izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje
za 2018. godinu
e) II. Izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje
za 2018. godinu
f)   I.  Izmjeni Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na
području Općine Jakovlje za 2018. godinu.
g) I. Izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova
na kojima postoji stanarsko pravo za 2018. godinu,
h) I. Izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.

godinu.
II. Izmjena Proračuna za 2018. godinu predviđa ostvarenje u iznosu od 10.878.000,00

kuna.  U  prihode  uključen  je  višak  u  iznosu  od  1.714.648,57  kuna.  Program  gradnje
objekata  i  uređaja  komunalne  infrastrukture  iznosio  bi  2.778.000,00  kn,  Program
održavanja  komunalne  infrastrukture  i  uređenog  građevinskog  zemljišta  u  iznosu  od
1.278.500,00 kn, Socijalni program u iznosu od 751.434,00 kuna, Program javnih potreba
u kulturi  u  iznosu  od 178.000,00 kuna,  Program javnih  potreba u sportu  na području
Općine Jakovlje u iznosu od 860.600,00 kn i Program potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju u iznosu od 1.392.500,00 kn.

6. 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 2019. 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. 
  7.  Prijedlog za donošenje  Analize  stanja  sustava  civilne zaštite  na području
Općine Jakovlje u 2018. godini.

8.  Prijedlog  za  donošenje  Izvješća  o  stanju  zaštite  od  požara  na  području
Općine Jakovlje u 2018. godini.

9. Prijedlog za donošenje Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Jakovlje za 2019. godinu. 

10. Prijedlog za donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara
na području Općine Jakovlje za 2019. 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.

11.Prijedlog  za  donošenje  Odluke  o  zajedničkom  obavljanju  poslova
poljoprivrednog redara.
       Sukladno članku 90. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/18) određeno je da
su jedinice lokalne samouprave dužne nadzirati provođenje odluka o agrotehničkim mjerama
i mjerama za uređivanje i  održavanje poljoprivrednih rudina iz članka 10. i  12. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu. Navedene poslove obavljaju poljoprivredni redari. Jedinice lokalne
samouprave  mogu  obavljanje  poslova  nadziranja  provođenja  odluka  o  agrotehničkim
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mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina organizirati zajednički.
Predlaže  se  da  Općina  Jakovlje  obavljanje  poslova  poljoprivrednog  redara  organizira
zajednički s Općinom Bistra, Općinom Luka i Općinom Pušća, temeljem predložene Odluke i
posebnog  Sporazuma kojim  bi  se  definirali   međusobni  odnosi  Općine  Jakovlje,  Općine
Bistra,  Općine  Luka  i  Općine  Pušća  u  zajedničkom  organiziranju  obavljanja  poslova
poljoprivrednog  redara.  Sporazumom  će  se  propisati  financiranje,  organizacija  poslova  i
druga pitanja od značaja za rad poljoprivrednog redara. U prilogu Vam dostavljamo prijedlog
predmetne Odluke i Sporazuma. 

12. Prijedlog za donošenje Pravilnika o poslovanju vlastitog pogona.
Sukladno  članku  40.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  (NN  68/18)  unutarnje

ustrojstvo  vlastitog  pogona  uređuje  se  odlukom  o  osnivanju  vlastitog  pogona  te  pobliže
uređuje pravilnikom o poslovanju vlastitog pogona, koje donosi predstavničko tijelo jedinice
lokalne  samouprave.  Sukladno  navedenom,  obzirom  da  je  Odluka  o  osnivanju  vlastitog
pogona donesena, predlažemo donošenje Pravilnika o poslovanju vlastitog pogona.

    13.  Prijedlog za donošenje  Odluke o mjerama za sprečavanje  nepropisnog
odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine
Jakovlje.

Zakonom o održivom gospodarenju  otpadom  (Narodne novine broj 94/13 i 73/17) u
odredbi članka  36. stavka 13. propisano je da se način provedbe mjera za sprječavanje
nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš uređuje
odlukom  predstavničkog  tijela  jedinice  lokalne  samouprave  o  mjerama  za  sprječavanje
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, koja se odmah
po  donošenju  dostavlja  Ministarstvu  te  objavljuje  u  službenom  glasilu  i  na  mrežnim
stranicama jedinice lokalne samouprave.

Slijedom  navedenog  predlaže  se  Općinskom  vijeću  Općine  Jakovlje  da  donese
Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje
otpada  odbačenog  u  okoliš  na  području  Općine  Jakovlje  koja  se  daje  u  prilogu  ovome
obrazloženju.
          14. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih
Općine Jakovlje za 2019. godinu.

Sukladno članku 19. Zakona o savjetima mladih (NN broj 41/14) Savjet mladih donosi
program rada te ga podnosi na odobravanje predstavničkom tijelu jedinice lokalne, odnosno
područne (regionalne) samouprave, najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za sljedeću za
sljedeću kalendarsku godinu. Stoga se podnosi Program rada na odobravanje.

                          15. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju Plana rada za 2019. godinu
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Jakovlje.

Sukladno članku 29. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17)
jedinice lokalne samouprave koje imaju osnovano Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
osiguravaju sredstva za njihov rad. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova donijelo je Plan
rada za 2019. godinu, stoga se isti podnosi na odobravanje predstavničkom tijelu.

                          16. Prijedlog za donošenje Zaključka o zahtjevu trgovačkog društva Preplam
d.o.o., Zagrebačka 85, Jakovlje.

Trgovačko društvo Preplam d.o.o., iz Jakovlja uputilo je članovima Općinskog vijeća
zahtjev za očitovanjem o razlozima promjene statusa njihovih nekretnina prilikom III. Izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje. Izražavaju veliko nezadovoljstvo zbog
promjene  statusa  njihovih  nekretnina  iz  izdvojenih  građevnih  područja  van  naselja
-gospodarske  namjene  (proizvodna  i/ili  poslovna  namjena)  u  građevna  područja  naselja
gospodarske namjene (proizvodna  i/ili  poslovna  namjena).  Smatraju  da im je  zbog istog
došlo  do  pogoršanja  uvjeta  njihova  poslovanja.  Slijedom  navedenoga,  predlaže  se
donošenje Zaključka na način koji se daje u prilogu.

                
S poštovanjem,

                    OPĆINSKA NAČELNICA
        Sanja Borovec                        
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