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SKRAĆENI ZAPISNIK  
sa  13. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje održane 

dana 28. ožujka 2019. godine u prostorijama Općine Jakovlje 
 
Započeto u 18,00 sati. 
 
Prisutni vijećnici:  

Marijan Capek, predsjednik OV 
Matej Jozak 
Antun Matešić 
Zdravko Poturica 
Damir Suhina 
Juraj Tuđen 
Dražen Kostanjčar 
Snježana Bužinec 
Ljiljana Klepac 
Dražen Pintar  
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, Prigorski kaj i 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. 
 Predsjednik Općinskog vijeća dao je na usvajanje slijedeći:   
 

D n e v n i   r e d: 
   

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 31. 
siječnja 2019. godine. 

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 

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. 
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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. 

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

6. Izvješće Općinske načelnice o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za 
2018. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog.  

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. 

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. 

9. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Dječje 
igralište u Igrišću – projekt izgradnje i opreme za dječje igralište“. 

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 

11. Prijedlog za donošenje Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje. 
12. Prijedlog za donošenje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Općine Jakovlje. 
13. Prijedlog za donošenje Odluke o proglašenju Kuburaške udruge „Tri kralja“ „Počasnom stražom 

Općine Jakovlje“. 
14. Prijedlog za donošenje Odluke o postavljanju Spomen ploče Adeli Sixta. 
15. Prijedlog za donošenje Pravilnika o protokolu Općine Jakovlje. 
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. 
18. 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 usvojenim točkama dnevnog reda. 

  
II. 

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 31. 
siječnja 2019. godine. 
Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su usvojili skraćeni zapisnik sa 12. sjednice 
Općinskog vijeća održane dana 31. siječnja 2019. godine. 

1. a)  Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika 
Mandatna komisija podnijela je Izvješće o mirovanju mandata vijećnika Srećka Seničića i 
početku obnašanja vijećničke dužnosti Dražena Pintara. 

b) Prijedlog za donošenje Zaključka o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz 
osobnih razloga i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 

 Članovi Općinskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli Zaključak o stavljanju vijećničkog 
mandata Srećka Seničića u mirovanje iz osobnih razloga i početku obnašanja dužnosti 
zamjenika vijećnika dražena Pintara.  
Predsjednik Općinskog vijeća dao je prijedlog vijećnicima da bi u raspravi spojili 2. 3. i 4. točku 
dnevnog reda, a glasovanje bi kasnije bilo o svakoj točki pojedinačno.  
Prisutni vijećnici su prijedlog predsjednika Općinskog vijeća prihvatili JEDNOGLASNO.  

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. 
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b) Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog 
zemljišta  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.  

Članovi Općinskog vijeća VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika  (12 ZA i 1 PROTIV) su 
donijeli: 
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu.  
JEDNOGLASNO su donijeli  
3.  Odluku  o raspodjeli rezultata za 2018. godinu. 
VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika  (12 ZA i 1 PROTIV) donijeta je  
4. a) Odluka o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice o Izvršenju Programa gradnje objekata 

i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.  
4. b) Odluka o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta  za 2018. godinu.  
JEDNOGLASNO je donijeta  
4. c) Odluka o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice o izvršenju Socijalnog programa 

Općine Jakovlje za 2018. godinu.  
4. d) Odluka o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice o izvršenju Programa javnih potreba u 

kulturi na području Općine Jakovlje za 2018. godinu.  
VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika  (11 ZA i 2 PROTIV) donijeta je 
4. e) Odluka o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice  o izvršenju Programa javnih potreba u 

sportu na području Općine Jakovlje za 2018. godinu. 
JEDNOGLASNO je donijeta  
4. f) Odluka o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice o Izvršenju Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine  Jakovlje za 2018. godinu.  
4.g) Odluka o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice o izvršenju Programa korištenja 

sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018. 
godinu. 

4.h) Odluka o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice o izvršenju Programa utroška sredstava 
šumskog doprinosa za 2018. godinu.  

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

 JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice o radu za 
razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine. 

6. Izvješće Općinske načelnice o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine 
Jakovlje za 2018. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog.  

 JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice o izvršenju 
Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za 2018. godinu. 

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. 

 JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o prihvaćanju Izvješća 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. 
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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. 

 JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice o primjeni 
agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina za 2018. 
godinu. 

9. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 
„Dječje igralište u Igrišću – projekt izgradnje i opreme za dječje igralište“. 

 JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 
„Dječje igralište u Igrišću – projekt izgradnje i opreme za dječje igralište“. 

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. 

 JEDNOGLASNO  je donijet Zaključak o davanju mišljenja na povećanje ekonomske cijene 
redovnog programa za djecu predškolske dobi Dječjeg vrtića Bambi koja borave u 
Područnom  odjelu Jakovlje. 

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

 JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje. 
12. Prijedlog za donošenje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Općine Jakovlje. 
 JEDNOGLASNO je donijet Zaključak o dodjeli javnih priznanja Općine Jakovlje. 
13. Prijedlog za donošenje Odluke o proglašenju Kuburaške udruge „Tri kralja“ 

„Počasnom stražom Općine Jakovlje“. 
JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o proglašenju Kuburaške udruge „Tri kralja“ 
„Počasnom stražom Općine Jakovlje“. 

14. Prijedlog za donošenje Odluke o postavljanju Spomen ploče Adeli Sixta. 
VEĆINOM glasova prisutnih vijećnika  (11 ZA i 2 PROTIV) donijeta je Odluka o 
postavljanju Spomen ploče Adeli Sixta u Jakovlju, Stara cesta. 

 15. Prijedlog za donošenje Pravilnika o protokolu Općine Jakovlje.  
JEDNOGLASNO je donijet Pravilnik o protokolu Općine Jakovlje. 
 Predsjednik Općinskog vijeća dao je prijedlog vijećnicima da bi u raspravi spojili 16. i 17. 
 točku dnevnog reda, a glasovanje bi kasnije bilo o svakoj točki pojedinačno.  
Prisutni vijećnici su prijedlog predsjednika Općinskog vijeća prihvatili JEDNOGLASNO. 

16. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog 
stanja nerazvrstane ceste – Fijanova ulica N-J02C. 
JEDNOGLASNO je donijeta Odluka 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. 
JEDNOGLASNO je donijeta Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog     
stanja  nerazvrstane ceste – Majdakova ulica N-I11.  

18. Pitanja i prijedlozi.  
Pod ovom točkom dnevnog reda općinska načelnica upoznala je prisutne sa projektima koji 
se provode i to: 
 - projekat za rekonstrukciju Društvenog doma – Doma kulture u Jakovlju je u postupku 
ishođenja građevinske dozvole, projektna dokumentacija predana je u Upravni odjel za 
graditeljstvo, sa svim potrebnim potvrdama na glavni projekt te je za 2. travnja 2019. godine 
sazvan javni uvid u spis predmeta za vlasnike susjednih parcela. 
 - završena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju Topličke ulice prema 
Severinima, te se trenutno čeka izdavanje građevinske dozvole i sa istim projektom općina 
se namjerava prijaviti na natječaj Zagrebačke županije,  
 - završena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju nerazvrstane općinske 
prometnice Jarčec, ishođena je odgovarajuća Potvrda Upravnog odjel za graditeljstvo, te je 
namjera podnošenja prijave na natječaj Zagrebačke županije,  
 - završena je Projektna dokumentacija za sanaciju pročelja na zgradi mrtvačnice u 
Kraljevom Vrhu, te je namjera prijaviti se na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja, 
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 - u pripremi je izrada Projektne dokumentacije za revitalizaciju zgrade koju koristi DVD 
Kraljev Vrh, za isto će biti otvoren natječaj koji bi trebao biti otvoren u svibnju preko EU 
fondova, a bespovratna sredstva temeljem istog  osigurana su 100%, prijavitelj je DVD 
Kraljev Vrh, a  općina partner,  
 - izvršena je prijava na natječaj Ministarstva graditeljstva sa projektom izgradnje 
nogostupa u Topličkoj ulici i za nabavku komunalne opreme – traktor, 
 - u postupku smo pripreme na natječaj Zagrebačke županije za sufinanciranje Projektne 
dokumentacije za rekonstrukciju šumske prometnice, te za sufinanciranje provedbe 
projekta za nabavu spremnika, 
 - u provedbi su aktivnosti po projektu informiraj-reduciraj-recikliraj, 
 - prema informaciji od strane ŽUC-a, završen je postupak javne nabave za 
rekonstrukciju županijske ceste od Kraljevog Vrha do Strmca, slijedi potpisivanje Ugovora 
sa zajednicom izvođača te dogovor oko početka radova, 
 - pokrenut je postupak izrade projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa od 
Semafora do Selničke ulice, te se sa istim namjerava izvršiti prijava na natječaj MUP-a u 
jesen, 
 - u tijeku je izvođenje građevinskih radova na Projektu izgradnje reciklažnog dvorišta u 
Kraljevom Vrhu  
 - izgradnja vodovodne mreže ide svojim tijekom te se čeka završetak istog i početak 
priključivanja domaćinstva jer prema prošlotjednom nalazu voda je i dalje neispravna za 
ljudsku potrošnju, 
 - temeljem Projektne dokumentacije za dječje igralište u Jakovlju i Igrišću ishođena je 
odgovarajuća Potvrda od strane Upravnog odjela za graditeljstvo. Projekat izgradnje 
dječjeg igrališta u Igrišću u fazi je pripreme na natječaj LAG-a Zeleni Bregi, a dječje igralište 
u Jakovlju na javni poziv Zagrebačke županije, 
 - potpisan je ugovor sa izvođačem radova za rekonstrukciju nerazvrstane ceste – Ulica 
Svete Doroteje – prema Lešćini,  
 - u pripremi je natječaj za izvođača radova za energetsku obnovu zgrade koju koristi NK 
Dinamo – Jakovlje, 
 - u izradi je projektna dokumentacija za rekonstukciju šumskih puteva i to u Kraljevom 
Vrhu i Igrišću, kako bi se izvršila prijava na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, 
 - ishođen je vlasnički list za Park u Jakovlju (tri čestice) 
 - potpisan je Sporazum o provođenju homogenizacije katastarskih planova na području 
Općine Jakovlje, te je odabran izvođač homogenizacije katastarskih planova za k.o. 
Jakovlje.   
 - homogenizacija za k.o. Kraljev Vrh i k.o. Stubičku Slatinu je u postupku, 
 - za nekretninu na kojoj je izgrađena zgrada DVD Kraljev Vrh i za nekretninu na kojoj je 
zgrada i igralište NK VRH – izrađen je geodetski elaborat, te će se isti predati u Katastar na 
provedbu, 
 - u postupku je geodetska izmjera Igriške ulice i Ulice Josipa Grila radi izrade 
geodetskog elaborata te upisa u katastar i zemljišne knjige, kako bi započeli postupak 
izrade Projekte dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole, 
 - u tijeku su radovi na rekonstrukciji vodovodnog priključka za objekt primarne 
zdravstvene zaštite Jakovlje (postava vodovodnih cijevi sa novim cjevovodima i 
razdvajanjem instalacija na 3 samostalne cjeline uključujući i hidrantsku mrežu, 
 - završen je postupak prijma za poljoprivrednog redara, 
 - u suradnji sa HZZ-om pokrenut je  postupak  stručnog osposobljavanja bez zasnivanja 
radnog odnosa za jednu osobu, te je trenutno u postupku odabir kandidata, 
 - od 1. ožujka 2019. godine, ponovno smo angažirali korisnike zajamčene minimalne 
naknade za rad za opće dobro bez naknade, 
 - izdane su sve opomene za grobnu naknadu, komunalnu naknadu, naknadu za 
uređenje voda i komunalni doprinos, po istima svakodnevno stižu uplate. 

 
 
 
 
 



6 

Pitanja više nije bilo.  
   

  Dovršeno u 18,40 sati. 
   

Zapisničar:                                                                                          PREDSJEDNIK 
Štefica Podhraški, v.r.                                                                 OPĆINSKOG VIJEĆA  OPĆINE  

              JAKOVLJE 
                                    Marijan Capek, v.r.  
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