OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA:021-05/19-01/22
URBROJ:238/11-03/1-19-2
Jakovlje, 8. studenoga 2019.
Poštovani,

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE JAKOVLJE

u nastavku dajem obrazloženje prijedloga Dnevnog reda za 19. sjednicu Općinskog Vijeća Općine
Jakovlje za dan 13. studenoga 2019. godine kako slijedi:
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 11.
rujna 2019. godine.
Skraćeni zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća sa prijedlogom Odluke o prihvaćanju
istog dostavljen je s ostalim materijalima za sjednicu Općinskog vijeća.
1. Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu.
2. Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjeni:
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.
I. izmjenom Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu predlaže se smanjenje prihoda i rashoda
prije svega iz razloga što se prilikom planiranja Proračuna za 2019. godinu nije moglo predvidjeti koji
natječaji će biti otvoreni tijekom 2019. godine, a Proračun Općine Jakovlje planirane projekte nije u
mogućnosti sam realizirati bez pomoći. Isto tako, zbog prijava projekata na natječaje za koje nisu bila
predviđena dostatna sredstva u Proračunu za 2019. godinu, a za iste je potrebno osigurati sredstva,
predlaže se uvećanje u dostatnom iznosu u izmjeni Proračuna također unijete su i nove pozicije unutar
programa temeljem natječaja na kojima smo osigurali dio bespovratnih sredstava. Stoga su
predloženom izmjenom Proračuna napravljene preraspodjele unutar pozicija Proračuna.
I. Izmjena Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu predviđa ostvarenje u iznosu od
12.618.900,00 kuna. U prihode uključen je višak u iznosu od 940.722,87 kuna i kratkoročno kreditno
zaduženje u iznosu od 1.500.000,00 kuna. I. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture
iznosila bi 4.641.305,00 kn, I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u iznosu od
1.495.000,00 kn, I. Izmjena Socijalnog programa u iznosu od 757.000,00 kuna, I. Izmjena Programa
javnih potreba u kulturi u iznosu od 136.000,00 kuna, I. Izmjena Programa javnih potreba u sportu u
iznosu od 663.000,00 kn, I. Izmjena Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u iznosu
od 1.368.700,00 kuna i I. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u iznosu od
15.000,00 kuna. Sukladno navedenom, podnosi se I. izmjena Proračuna Općine Jakovlje za 2019.
godinu na donošenje.
3. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na primjenu cjenika društvu Ekoflor plus d.o.o.
Temeljem članka 33. stavak 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine
broj 94/13,73/17 i 14/19) i članka 19. stavak 1. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom
(Narodne novine broj 50/17 i 84/19) društvo EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, Oroslavje
dostavilo je Općini Jakovlje Zahtjev za izdavanje suglasnosti na primjenu cjenika za obavljanje javne
usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada sa područja Općine Jakovlje prema prijedlogu cjenika.
Sukladno Zahtjevu za davanje suglasnosti na primjenu cjenika, a temeljem članka 33. stavak
1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17 i 14/19), davatelj
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usluge dužan je obračunati cijenu javne usluge na način kojim se osigurava primjena načela
„onečišćivač plaća“, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja iste
usluge, dok je stavkom 4. navedenog Zakona određeno da u cijenu javne usluge trebaju biti uključeni
troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškovi prijevoza otpada, troškovi obrade
otpada i drugi troškovi propisani Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine broj
50/17 i 84/19).
Unatoč razlozima navedenim u obrazloženju Zahtjeva za davanje suglasnosti na primjenu
cjenika od strane davatelja usluge, predlaže se da se ne da suglasnost na primjenu novog cjenika iz
razloga što bi prema informativnom izračunu, cijena prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja za najbrojniju
kategoriju korisnika (fizičke osobe – domaćinstva) bila viša za 100% u odnosu na važeću cijenu i broj
odvoza.
4. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog
povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
Člankom 8. stavak 1. točka 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
(Narodne novine broj 16/19., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da poslove u vezi s procjenom
štete i dodjele sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda
obavljaju gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
Člankom 14. stavkom 1. Zakona propisano je da članove i broj članova općinskog odnosno
gradskog povjerenstva imenuje gradsko odnosno općinsko vijeće na razdoblje od četiri godine, dok je
stavkom 2. propisano koje poslove Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
obavlja. Temeljem navedenog predlaže se donijeti predmetnu Odluku.
5. Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Jakovlje u području
prirodnih nepogoda za 2020. godinu.
Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19)
utvrđena je obveza da predstavničko tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave do 30.
studenog tekuće godine donosi plan djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi određivanja mjera
i postupanja djelomične sanacije štete od prirodnih nepogoda. Člankom 17. stavak 2. Zakona
definirano je što plan djelovanja sadržava. Kako bi se predloženi Plan donio predlaže se donošenje
predmetne Odluke.
6. Prijedlog za donošenje Odluke o prodaji ošasne imovine u vlasništvu Općine Jakovlje.
Općina temeljem Zakona o nasljeđivanju nasljeđuje imovinu smrću ostavitelja koji nema
nasljednika ili su se isti odrekli prava na nasljedstvo, a čega se Općina ne može odreći. Općina kao
ošasni nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove do visine vrijednosti naslijeđene imovine,
sukladno članku 139. stavak 3. Zakona o nasljeđivanju (Narodne novine broj 48/03, 163/03, 35/05,
127/13, 33/15 i 14/19). Predloženom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način prodaje ošasne imovine i to:
nekretnina, pokretnina i prava korištenja grobnog mjesta u vlasništvu Općine Jakovlje, odnosno uvjeti
raspolaganja istom kada je za istu pokrenut ovršni postupak. Stoga se predložena Odluka podnosi na
donošenje.
7. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za rješavanje svih prava i obveza
iza pok. Stjepana Kovačec.
Općina Jakovlje stekla je ošasnu imovinu iza pok. Stjepana Kovačec, iz Kraljevog Vrha, I.
Sljemenski odvojak 3. Temeljem Zakona o nasljeđivanju Općina nasljeđuje imovinu smrću ostavitelja
koji nema nasljednika ili su se isti odrekli prava na nasljedstvo, a čega se Općina ne može odreći.
Općina kao ošasni nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove do visine vrijednosti naslijeđene
imovine. Obzirom da je potrebno poduzimanje radnji vezanih uz namirenje potraživanja i rješavanja
svih spornih pitanja s vjerovnicima iza pok. Stjepana Kovačec, kao i poduzimanje radnji vezanih uz
upravljanje i održavanje stečene ošasne imovine predlaže se donošenje predmetne Odluke.
8. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za prodaju nekretnine u
vlasništvu Općine Jakovlje.
Općina Jakovlje je nekretninu na k.č.br. 3141/23 oranica i vinograd kod kuće površine 803 čhv
upisane u zk.ul.br. 4526 k.o. Stubička Slatina u 1/2 dijela, stekla na temelju ugovora o darovanju od
29. listopada 2018. godine od strane Jadranke Tusić-Jagušt, iz Zagreba, Somborska ulica 7. Povodom
zahtjeva drugog suvlasnika za kupnju navedene nekretnine od Općine Jakovlje, potrebno je poduzeti
niz radnji prije prodaje nekretnine. Stoga se predlaže donošenje predmetne Odluke.
9. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka ulaganja na području Općine
Jakovlje – projekt Uređenje parka u centru Jakovlja.
Donošenje Odluke o pokretanju postupka ulaganja na području Općine Jakovlje – projekt
Uređenje parka u centru Jakovlja predlaže se radi poboljšanja društvene infrastrukture namijenjene
javnoj upotrebi i javne dostupnosti različitim pojedincima i interesnim skupinama, poboljšanja životnih
uvjeta svih stanovnika Općine Jakovlje, osobito djece i mladih obitelji te doprinosu atraktivnosti mjesta.
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10. Prijedlog za donošenje Zaključka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija
Općine Jakovlje.
Na prošloj sjednici Općinskog vijeća Općine Jakovlje donesen je Zaključak o imenovanju
Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Jakovlje te se u Povjerenstvo za dodjelu stipendija
imenovani: Marijan Capek za predsjednika Povjerenstva, Ksenija Tuđen za zamjenika predsjednika
Povjerenstva, te za članove Štefica Podhraški, Dalibor Milek i Marijana Kostanjčar.
Sukladno članku 9. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Jakovlje
(KLASA:604-01/19-01/01, URBROJ:238/11-01/1-19-1) članove Povjerenstva čine predsjednik,
zamjenik predsjednika i 3 (tri) člana koje imenuje 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.
Obzirom da član Štefica Podhraški zbog opravdanog razloga više nije u mogućnosti obavljati
poslove člana Povjerenstva predlaže se donošenje predmetnog Zaključka te se u Povjerenstvo za
dodjelu stipendija uz već imenovane, umjesto člana Štefice Podhraški predlaže član Mirela Novoselec
Jakševac.
11. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja
nerazvrstane ceste – Jarčec N-I21A.
12. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja
nerazvrstane ceste – Jarčec N-I21B.
13. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja
nerazvrstane ceste – Ulica Adele Sixta N-J28.
14. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja
nerazvrstane ceste – Dvorska ulica N-J01A.
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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