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SKRAĆENI ZAPISNIK  

sa  11. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje održane 
dana 19. prosinca 2018. godine u prostorijama Općine Jakovlje 

 
 
Započeto u 17,30 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 nije bilo prijedloga. 

Prije usvajanja Dnevnog reda predsjednik Općinskog vijeća predložio je da se u raspravi 
objedine točke 1. do 3.g, te točke 4. do 5.h. i  7. do. 10.  

Prisutni su prijedlog o objedinjavanju rasprave u točkama 1. do 3.g, te točke 4. do 5.h. i  7. do 
10. donijeli JEDNOGLASNO. 
 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje slijedeći:   
 

D n e v n i   r e d: 
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 30. 

studenoga 2018. godine. 
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. 
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4. Prijedlog za donošenje Odluke o II. Izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu.  
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. 

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. 

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.  

11. Prijedlog za donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara. 
12. Prijedlog za 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. 
14. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Općine Jakovlje za 

2019. godinu. 
15. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju Plana rada za 2019. godinu Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Općine Jakovlje. 
16. Prijedlog za donošenje Zaključka o zahtjevu trgovačkog društva Preplam d.o.o., Zagrebačka 

85, Jakovlje. 
17. 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 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od    

 30. studenoga 2018. godine. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su usvojili skraćeni zapisnik sa 10. sjednice 
općinskog vijeća održane dana 30. studenoga 2018. godine. 
Nakon toga prišlo se raspravi po slijedećim točkama dnevnog reda 

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, 
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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. 

Članovi Općinskog vijeća VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (11 ZA i 2 SUZDRŽANA) donijeli 
su  
1. Odluku o Proračunu Općine Jakovlje za 2019. godinu te projekcijama za 2020. i 2021. godinu. 
VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (10 ZA i 3 SUZDRŽANA) donijeta je  
2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu. 
VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (10 ZA i 3 SUZDRŽANA) donijet je  
3.a) Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, 
VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (11 ZA i 2 SUZDRŽANA) donijet je 

       3.b) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, 
      VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (10 ZA i 3 SUZDRŽANA) donijet je  
       3.c) Socijalni Program za 2019. godinu, 
       3.d) Program javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2019. godinu, 
       3.e) Program javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2019. godinu,  

3.f)  Program potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Jakovlje za 
2019. godinu, 

      3.g) Program korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu.  
     Prišlo se raspravi po slijedećim točkama dnevnog reda. 

4. Prijedlog za donošenje Odluke o II. Izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu.  
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. 

Članovi Općinskog vijeća VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika (10 ZA i 3 SUZDRŽANA) 
donijeli su:  

4. Odluku o II. Izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu.  
5. Odluku 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. 
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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. 
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 2019. godine. 

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.  
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli  
7. Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jakovlje u 2018. godini. 
8. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Jakovlje u 2018. godini. 
9. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jakovlje za 2019. godinu.  
10. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Jakovlje za 2019.    
godinu. 

11. Prijedlog za donošenje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog 
redara. 

 Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o zajedničkom obavljanju 
poslova poljoprivrednog redara sa općinama Bistra, Luka i Pušća. 

12.  Prijedlog za donošenje Pravilnika o poslovanju vlastitog pogona. 
       Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Pravilnik 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. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o mjerama za sprečavanje 
nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području 
Općine Jakovlje. 

14. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Općine 
Jakovlje za 2019. godinu. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o prihvaćanju Programa rada 
Savjeta mladih Općine Jakovlje za 2019. godinu. 

15. Prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju Plana rada za 2019. godinu Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova Općine Jakovlje. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Odluku o prihvaćanju Plana rada za 
2019. godinu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Jakovlje. 

16. Prijedlog za donošenje Zaključka o zahtjevu trgovačkog društva Preplam d.o.o., 
Zagrebačka 85, Jakovlje. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO  su donijeli Zaključak kojim se prima na znanje 
zahtjev trgovačkog društva Preplam d.o.o., Zagrebačka 85, Jakovlje i zadužuje se općinska 
načelnica i Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje da prilikom prvih slijedećih izmjena i 
dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje, s izrađivačem prostornog plana i 
nadležnim institucijama, razmotri mogućnost izmjene statusa nekretnina.   

17. Pitanja i prijedlozi.  
Antun Matešić pita da li je moguće da se iskopni materijal kod popravka cesta vozi na šumske i 
poljske puteve, te da može i neki drugi tvrdi materijal kako bi se ti putevi uredili. 
Načelnica je odgovorila da će se uređenje nekih šumskih puteva prijaviti na natječaj, a u 
međuvremenu može se takav materijal navoziti na puteve kako bi oni bili prohodniji. 
Ljiljana Klepac ravnateljica OŠ Jakovlje prisutnima je podijelila pozivnice i pozvala sve prisutne 
na priredbu koja će se održati 20. 12. 2018. godine u prostorijama škole.   
Srećko Seničić izvijestio je prisutne da s 1. 2. 2019. godine odlazi u Bruxelles s obzirom da je  
odabran u jedan od timova kojima Republika Hrvatska pojačava svoje predstavništvo s obzirom 
da preuzima predsjedanje Vijećem EU, gdje bi trebao ostati najmanje godinu i pol minimalno, 
pa neće moći sudjelovati u radu Vijeća.  
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Općinska načelnica Sanja Borovec izvijestila je o projektima koji su završeni kao što su:  
- Općina je prošla na natječaju za bežični internet na javnim mjestima,  
- završeni su projekti za kino dvoranu i predaje se zahtjev za građevinsku dozvolu, ako će 

slijedeće godine biti otvoren natječaj da se općina može prijaviti,  
- završen je plato uz zgradu NK Dinamo i još slijedi iscrtavanje igrališta,  
- čekaju se rezultati prijave na natječaj za plato u sklopu zgrade mrtvačnice,  
- izvršit će se prijava na natječaj za održavanje šumskih puteva, a također će se prijavljivati i 

projekti planirani u proračunu.  
Na kraju sjednice općinska načelnica Sanja Borovec i predsjednik općinskog vijeća Marijan 
Capek svima su se zahvalili na dosadašnjoj suradnji te čestitali predstojeće blagdane.  
 

 
Dovršeno u 18,10 sati. 
   

  
Zapisničar:                                                                                          PREDSJEDNIK 
Štefica Podhraški                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA  OPĆINE  

              JAKOVLJE 
                                    Marijan Capek 
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