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OPĆINSKA NAČELNICA 
 

KLASA:021-05/19-01/10 
URBROJ:238/11-03/1-19-2 
Jakovlje, 21.ožujka  2019. 

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE JAKOVLJE 

Poštovani, 
 

u nastavku dajem obrazloženje prijedloga Dnevnog reda za 13. sjednicu Općinskog 
Vijeća Općine Jakovlje za dan 28. ožujka 2019. godine kako slijedi: 

  
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Jakovlje od 31. siječnja 2019. godine. 
 Skraćeni zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća sa prijedlogom Odluke o   

prihvaćanju istog dostavljamo u prilogu poziva. 
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 
Iz razloga stavljanja vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga potrebno je 

provesti  proceduru sukladno Zakonu o lokalnim izborima (NN 144/12 i 121/16). Izvješće 
Mandatne komisije i ostala dokumentacija bit će prezentirana na sjednici Općinskog vijeća 
Općine Jakovlje. 

2. Godišnji izvještaj Općinske načelnice o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 
2018. godinu te prijedlog za donošenje od strane Općinskog vijeća. 

3.  Prijedlog za donošenje Odluke  o raspodjeli rezultata za 2018. godinu. 
4.  Izvješće općinske načelnice o:  

a) Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2018. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

b) Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog 
građevinskog zemljišta za 2018. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o 
prihvaćanju istog. 

c) Izvršenju Socijalnog programa Općine Jakovlje za 2018. godinu te prijedlog 
za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

d) Izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 
2018. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

e) Izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 
2018. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

f) Izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na 
području Općine Jakovlje za 2018. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o 
prihvaćanju istog. 

g) Izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na 
kojima postoji stanarsko pravo za 2018. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o 
prihvaćanju istog. 
 h) Izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu te 
prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
 U 2018. godini ostvareni su sveukupni raspoloživi prihodi u iznosu od 10.174.727,59 
kuna, ukupni izdaci u 2018. godini iznosili su 9.234.004,72 kune.  
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 Višak prihoda i primitaka iznosi 940.722,87  kuna, a na dan 31.  prosinca 2018. 
godine stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni iznosilo je 1.618.955,25 kuna. 
Razlika i ostvareni višak prihoda u iznosu od 940.722,87 kuna koristit će se u slijedećem 
poslovnom razdoblju kao kapitalni rashod za komunalnu infrastrukturu. Program gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture ostvaren je u iznosu od 1.947.980,60 kuna ili 
70,12%, Program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta 
ostvaren je u iznosu od 1.132.160,58 kune ili 88,55%, Socijalni program ostvaren je u iznosu 
od 709.148,04 kuna ili 94,37%, Program javnih potreba u kulturi ostvaren je u iznosu od 
165.065,57 kuna ili 92,73%, Program javnih potreba u sportu ostvaren je u iznosu od 
583.718,26 kuna ili 67,83%, Program potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju ostvaren 
je u iznosu od 1.328.861,88 kuna ili 95,43%, Program korištenja sredstava ostvarenih od 
prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo ostvaren je u iznosu od 1.502,75 kuna ili 
93,92% i Program utroška sredstava šumskog doprinosa ostvaren je u iznosu od 15.526,80 
kuna ili 103,51%.  

5. Izvješće Općinske načelnice o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 
2018. godine te prijedlog Odluke o prihvaćanju istog.  

Sukladno zakonskoj obvezi dostavljam Vam Izvješće u prilogu materijala za sjednicu. 
6. Izvješće Općinske načelnice o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 

Jakovlje za 2018. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog.  
 Sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  (Narodne 
novine broj 94/13, 73/17 i 14/19)  jedinca lokalne samouprave dužna je dostaviti godišnje 
izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave i objaviti ga u 
službenom glasilu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, u kojem se 
navode sve bitne karakteristike i podaci o gospodarenju i zbrinjavanju otpada.  

7. Izvješće društva Eko-flor plus, d.o.o. o  radu za javnu uslugu prikupljanje 
komunalnog otpada za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine te 
prijedlog za prihvaćanje istog. 

Sukladno članku 32. stavku 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom  (Narodne 
novine broj 94/13, 73/17 i 14/19) 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. 

8. Izvješće Općinske načelnice o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2018. godinu te prijedlog Odluke o 
prihvaćanju istog. 

 Sukladno članku 10. stavku 2.  i članku 12. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu  (Narodne novine broj 20/18 i 115/18) jedinica lokalne samouprave dužna je 
podnositi godišnje izvješće o primjeni propisanih mjera Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj 
agenciji za poljoprivredu i hranu do 31. ožujka svake tekuće godine za prethodnu godinu, i to 
o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.  

9. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u 
projekt „Dječje igralište u Igrišću – projekt izgradnje i opreme za dječje igralište“. 
 Općina Jakovlje namjerava prijaviti projekt „Dječje igralište u Igrišću – projekt izgradnje i 
opreme za dječje igralište“ u naselju Igrišće na području Općine Jakovlje unutar tipa operacije 
2.1.1. “Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“, Referentna oznaka: 18/2.1.1., LAG-a „Zeleni Bregi“. 
Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave potrebna je u svrhu prijave 
navedenog projekta, stoga se predlaže donošenje predmetne Odluke. 

10. Prijedlog za donošenje Zaključka o davanju mišljenja na povećanje ekonomske 
cijene redovnog programa za djecu predškolske dobi Dječjeg vrtića Bambi koja borave 
u Područnom  odjelu Jakovlje. 

Sukladno članku 4. stavku 3. Ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja i 
obrazovanja na području Općine Jakovlje od 10. srpnja 2014. godine,  ukoliko bi u bilo kojem 
trenutku tijekom trajanja ugovora nastupila objektivna potreba za povećanjem naknade, 
posebice kako bi sukladno primjenjivim zakonskim propisima predškolski standardi bili u 
znatnoj mjeri izmijenjeni, odnosno, ako bi cijene energenata i/ili materijalnih troškova vezanih 
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za pružanje usluga predškolskog odgoja i obrazovanja bile znatno povećane, Dječji vrtić 
Bambi se o tome obvezuje bez odgađanja obavijestiti Općinu Jakovlje, u kojem će slučaju 
ista, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana primitka odnosne obavijesti, obavijestiti 
Dječji vrtić Bambi, po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog vijeća Općine Jakovlje, o 
odluci donesenoj s time u svezi, pri čemu će, u slučaju prihvata opravdanosti razloga za 
povećanjem visine naknade za korištenje usluga predškolskog odgoja i obrazovanja 
ugovorne strane pristupiti sklapanju Dodatka Ugovoru.  

 Obzirom da je Dječji vrtić Bambi dostavio Odluku o povećanju ekonomske cijene 
redovnog programa za djecu predškolske dobi te u Obrazloženju predmetne Odluke naveo 
da su nastupile objektivne okolnosti jer su se znatno povećali materijalni troškovi vezani za 
pružanje usluga predškolskog odgoja i obrazovanja, a i povećali su se troškovi cijene 
energenata i hrane. Nadalje, navodi da je zbog deficitarnosti na tržištu rada zanimanja 
odgojitelja potrebno povećati plaće odgojiteljima kako bi iste pratile plaće odgojiteljima u 
dječjim vrtićima čiji je osnivač Grad Zagreb te bi se tako spriječio odljev odgojitelja iz 
privatnog u društveni sektor, a sve u cilju očuvanja kvalitete usluge predškolskog odgoja i 
obrazovanja.  

 Odlukom o povećanju određuje se ekonomska cijena u iznosu od 1.650,00 kuna 
mjesečno po djetetu, što je povećanje od 50,00 kuna u odnosu na važeću ekonomsku cijenu.  

 Predloženim Zaključkom o davanju mišljenja na povećanje ekonomske cijene  
redovnog programa za djecu predškolske dobi Dječjeg vrtića Bambi koja borave u 
Područnom odjelu Jakovlje, predlaže se davanje pozitivnog mišljenja za povećanje 
ekonomske cijene za 50,00 kuna po djetetu, te da povećanje ekonomske cijene ide na teret 
Proračuna Općine Jakovlje u skladu s posebnom Odlukom koju donosi Općinska načelnica. 

11. Prijedlog za donošenje Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine 
Jakovlje. 

Sukladno članku 86.a Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) 
jedinica lokalna i područje (regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti najduže 
do 12 (dvanaest) mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih 
obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili 
zajmova. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može se kratkoročno zadužiti 
samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća 
obveza. Predmetnom Odlukom predlaže se odobravanje uzimanja kratkoročnog kredita u 
iznosu od 1.500.000,00 kuna, zbog premošćivanja obaveza po prijavljenim projektima.  

12. Prijedlog za donošenje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Općine Jakovlje. 
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Jakovlje predlaže Općinskom Vijeću da  

se dodijeli ukupno 6 (šest) javnih priznanja povodom Dana Općine. Prijedlog kandidata sa 
obrazloženjem dostavljam u prilogu poziva. 

13. Prijedlog za donošenje Odluke o proglašenju Kuburaškog društva „Tri kralja“ 
„Počasnom stražom Općine Jakovlje“. 

Na Zamolbu Kuburaškog društva „Tri kralja“ za proglašenjem istog Počasnom stražom 
Općine Jakovlje predlaže se donošenje predmetne Odluke, a u cilju očuvanja povijesnih 
simbola i njegovanja tradicije Općine Jakovlje te obogaćivanje turističkih znamenitosti na 
području Općine Jakovlje.  

14. Prijedlog za donošenje Odluke o postavljanju spomen ploče Adeli Sixta. 
Zahtjevom od GO UHDDR grada Zaprešića, Kuburaškog društva „Tri kralja“ i KUD-a 

Jakovlje da se donose Odluka o postavljanju spomen obilježja učiteljici Adeli Sixta, koja je 
sudjelovala u razvoju školstva na području Općine Jakovlje, a ubijena kao nevina žrtva, te se 
stoga predlaže donošenje predmetne Odluke u znak sjećanja na istu. 

15. Prijedlog za donošenje Pravilnika o protokolu Općine Jakovlje. 
Iz razloga donošenja Odluke o proglašenju Kuburaškog društva „Tri kralja“ „Počasnom 

stražom Općine Jakovlje“, predlaže se donošenje novog Pravilnika o protokolu Općine 
Jakovlje. 

 
 



4 

 

16.Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje 
izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Fijanova ulica N-J02C 

 17.Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje 
izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Majdakova ulica N-I11 

Zbog plana izgradnje i rekonstrukcije, izrade projektne dokumentacije radi ishođenja 
građevinske dozvole odnosno rješavanja imovinskopravnih odnosa gore navedenih 
nerazvrstanih cesta potrebno je donijeti navedene Odluke te provesti postupak evidentiranja 
istih u katastar i zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi. Nakon donošenja 
predmetnih Odluka pristupit će se izradi geodetskog elaborata izvedenog stanja, jer je riječ o 
nerazvrstanim cestama koje su se prije stupanja na snagu Zakona o cestama koristile za 
promet vozila i bile pristupačne većem broju korisnika. 

                 
S poštovanjem, 

                           
 
 
                                                                                    OPĆINSKA NAČELNICA 
               Sanja Borovec                                             


	OPĆINE JAKOVLJE

