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OPĆINSKA NAČELNICA 
 

KLASA:021-05/19-01/20 
URBROJ:238/11-03/1-19-2 
Jakovlje, 6. rujna 2019. 

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE JAKOVLJE 

Poštovani, 
 

u nastavku dajem obrazloženje prijedloga Dnevnog reda za 18. sjednicu Općinskog Vijeća Općine 
Jakovlje za dan 11. rujna 2019. godine kako slijedi:  

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 22. 
srpnja 2019. godine. 

 Skraćeni zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća sa prijedlogom Odluke o   prihvaćanju 
istog dostavljamo u prilogu poziva. 

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu za 
razdoblje od 01.01.- 30.06.2019. 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.- 30.06.2019. godine ostvareni su prihodi u iznosu od 4.517.773,64 
kuna, i rashodi u iznosu od 4.190.293,88 kuna, preneseni višak iz 2018. godine iznosio je 940.722,87 
kuna, što znači da je višak prihoda nad rashodima 1.268.202,63 kuna. 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 2019. godine 
te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

Sukladno odredbama članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12, 19/13, 137/15 i 
123/17), 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.-30.06.2019. godine dostavljam u prilogu. 

3. Prijedlog za donošenje Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine 
Jakovlje. 
 Predmetna Odluka o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje izrađena je 
i podnosi se na donošenje iz razloga uvođenja novih kategorija stipendija i kriterija kojih nije bilo u 
ranijoj Odluci. Naime, predloženom Odlukom stipendiranje učenika i studenata ostvaruje se, osim po 
osnovi uspjeha u školovanju i socijalno- materijalnog statusa, i u posebnoj kategoriji stipendija i to za 
učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja. Sredstva za stipendije osiguravaju se u 
proračunu Općine Jakovlje. Vrstu, broj, mjesečnu visinu stipendije te vrstu deficitarnih zanimanja za 
svaku školsku/akademsku godinu određuje općinski načelnik, ovisno o iznosu koji je osiguran za tu 
namjenu u Proračunu Općine Jakovlje. Stipendije se dodjeljuju putem natječaja u skladu s kriterijima 
Odluke. 
 Natječaj objavljuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje najkasnije do 31. 
listopada tekuće godine, a objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Jakovlje i na službenoj internet 
stranici Općine. Slijedom svega navedenoga, podnosi se predmetna odluka na donošenje. 

4. Prijedlog za donošenje Zaključka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija 
Općine Jakovlje 

Odlukom o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje (KLASA:604-01/19-
01/01, URBROJ:238/11-01/1-19-1) člankom 4. i 9. određeno je da se stipendije dodjeljuju putem 
natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Jakovlje, koji 
objavljuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje, najkasnije do 31. listopada tekuće 
godine. Članove Povjerenstva čine predsjednik, zamjenik predsjednika i  3 (tri) člana koje imenuje 
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Općinsko vijeće Općine Jakovlje. Povjerenstvo radi na sjednicama. Sjednice saziva i vodi predsjednik 
Povjerenstva, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika. Sjednica Povjerenstva može 
se održati ako je nazočna većina od ukupnog broja članova. Povjerenstvo odlučuje većinom glasova 
prisutnih članova. Odluke Povjerenstva potpisuje predsjednik Povjerenstva, a u slučaju njegove 
spriječenosti zamjenik predsjednika. O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.  

 Povjerenstvo za svoj rad odgovara Općinskom vijeću Općine Jakovlje. Administrativne i 
stručne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje. Obzirom da je 

donesena nova Odluka o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje, a djelokrug 

rada Povjerenstva reguliran je istom,  predlaže se donošenje predmetnog Zaključka te se u 
Povjerenstvo za dodjelu stipendija predlaže: Marijana Capek za predsjednika Povjerenstva, Kseniju 
Tuđen za zamjenika predsjednika Povjerenstva, te za članove Šteficu Podhraški, Dalibora Milek i 
Marijanu Kostanjčar.  

 5. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja 
nerazvrstane ceste – Sljemenska ulica N-KV03D. 

6. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja 
nerazvrstane ceste – Stubička cesta N-J50. 

7. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja 
nerazvrstane ceste – Stubička cesta N-J52. 

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 
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