
 

OPĆINSKA NAČELNICA 
 

  KLASA:021-05/16-01/01 
URBROJ:238/11-03/1-16-2 
Jakovlje, 23. veljaĉe  2016. 
 
 

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE JAKOVLJE 

Poštovani, 
 

U nastavku dajem obrazloženje prijedloga dnevnog reda za 25. sjednicu Općinskog 
Vijeća Općine Jakovlje za dan 03. ožujka  2016. godine kako slijedi: 
 
   

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine 
Jakovlje od 21. prosinca 2015. godine. 
Skraćeni zapisnik dostavljam u prilogu. 

1. Godišnji izvještaj općinske načelnice o izvršenju Proračuna općine Jakovlje za 
2015. godinu te prijedlog za donošenje od strane Općinskog vijeća. 
a) Prijedlog za donošenje Odluke  o rasporedu rezultata poslovanja  za 

2015. godinu. 
2. Izvješće općinske načelnice o: 

a) Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2015. godinu, te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

b) Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog 
građevinskog zemljišta za 2015. godinu, te prijedlog za donošenje 
Odluke o prihvaćanju istog. 

c) Izvršenju Socijalnog programa za 2015. godinu, te prijedlog za 
donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

d) Izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu, te prijedlog 
za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

e) Izvršenju Programa javnih potreba u športu na području općine Jakovlje 
za 2015. godinu, te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

f) Izvršenju Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na 
području općine Jakovlje za 2015. godinu, te prijedlog za donošenje 
Odluke o prihvaćanju istog. 

g) Izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova 
na kojima postoji stanarsko pravo za 2015. godinu, te prijedlog za 
donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

h) Izvršenju Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2015. 
godinu,  te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

Zakonska obveza je na sjednici Općinskog vijeća raspraviti Izvršenje Proraĉuna za 
prošlu godinu. U 2015. godini sveukupni ostvareni prihodi su u iznosu od 
6.767.813,38 kn odnosno 93,27 % planiranih. Istovremeno, rashodi su iznosili 
6.393.140,61 kn, odnosno 95,85 % planiranih, a višak prihoda iznosio je 374.672,77 
kn, ĉime je pokriven dio manjka prenesen iz prethodnih godina. Ukupna potraživanja 
općine iznosila su na dan 31.12.2015. godine 2.338.391,26 kn, a obaveze  bez 
kredita 473.169,20 kn.  



 
3. Izvješće općinske načelnice o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 

2015. godine, te prijedlog Odluke o prihvaćanju istog.  
Izvješće o radu, kao zakonsku obvezu, dostavljam u prilogu. 

4. Prijedlog za donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom 
zemljištu, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i 
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom 
zemljištu. 
Zbog izmjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 89/13 i 48/15) potrebno je 
izvršiti usklaĊenje sa Zakonom općinske Odluke donesene 2012. godine. 

5. a) Izvješće općinske načelnice o ostvarenju Plana gospodarenja otpadom 
Općine Jakovlje za 2015. godinu, te prijedlog za donošenje Odluke o 
prihvaćanju istog. 
Zakonska je obveza da Općinski naĉelnik do 31. ožujka tekuće godine podnese      
izvješće o ostvarenju Plana gospodarenja otpadom za proteklu godinu, u kojem se 
navode sve bitne karakteristike i podaci o gospodarenju i zbrinjavanju otpada. Istu 
obvezu prema Vijeću ima i koncesionar. 
b) Izvješće društva Eko-flor plus d.o.o. o radu za javnu uslugu prikupljanje 
komunalnog otpada za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, 
te prijedlog za prihvaćanje istog.  

    Izvješće društva Eko-flor plus d.o.o. dostavljam u prilogu poziva. 
6. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća 

mjesnih odbora.  
Na temelju Zakona o lokalnoj, podruĉnoj i regionalnoj samoupravi i Statuta Općine 
Jakovlje potrebno je provesti izbore za ĉlanove Vijeća mjesnih odbora. Predlažem 
da se izbori održe u nedjelju 10. travnja 2016. godine. 

7. Prijedlog za donošenje Odluke o visini naknade za razvoj na uslužnom 
području Zagorskog vodovoda, d.o.o. Zabok. 
Sukladno ĉl. 52. st. 3 Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 
90/11, 56/13, 154/14) Općinsko Vijeće je nadležno, sukladno provedbenom propisu 
Zakona o vodama, uvesti naknadu za razvoj na uslužnom podruĉju, kada je to 
potrebno radi ravnomjerne izgradnje komunalnih vodnih graĊevina. Zagorski 
vodovod d.o.o. uputio je prijedlog da se poveća naknada za razvoj za 0,20 kn/m3, 
odnosno sa dosadašnjih 0,50 kn/m3 na 0,70 kn/m3. 
Istovremeno, Zagorski vodovod d.o.o. predao je i zahtjev za umanjenje cijene 
vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilni dio) za 0,20 kn/m3, te bi time ukupni 
trošak za korisnika ostao isti. Suglasnost za umanjenje cijene daje općinska 
naĉelnica. 

8. Prijedlog za donošenje Odluke o prijedlogu sudaca porotnika za mladež za  
Županijski sud u Velikoj Gorici.   
Županijski sud u Velikoj Gorici, putem Županijske skupštine, uputio je zahtjev za 
pokretanje postupka imenovanja 10 muških sudaca porotnika za mladež, kako bi 
Županijski sud mogao neometano obavljati sudovanje. Sucem porotnikom može biti 
imenovana osoba koja je punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja 
dužnosti suca porotnika, ne smije biti ĉlan politiĉke stranke niti se smije baviti 
politiĉkom djelatnošću. 

9. Prijedlog za donošenje Odluke o uključivanju Općine Jakovlje u projekt 
„INTEGRITY OBSERVER“ (NADZOR INTEGRITETA).  
Općini Jakovlje predloženo je da sudjeluje kao partner u projektu Integrity Observer 
(Nadzor integriteta) iz EU programa IPA – Transition Assistance and Institution 
Building Component for 2012. Vrijednost projekta je 194.935,85 €, od ĉega EU 
financira 184.225,89 €, a ostatak se sufinancira preko Ureda za udruge Vlade RH. 
Navedeni projekt u konaĉnici donosi izradu web programa za upravljanje javnim 
dobrima i prirodnim resursima (evidencija i gospodarenje općinskom imovinom), uz 



istovremeno sudjelovanje javnosti i organizacija civilnog društva u osmišljavanju, 
razvoju i praćenju upravljaĉkih politika.   

10. Obilježavanje međunarodnog Dana civilne zaštite 1. ožujka.  
MeĊunarodni dan CZ obilježava se 1. ožujka, Odlukom Generalne skupštine 
Ujedinjenih naroda iz 1972. godine, a Vlada RH je 1992. godine donijela Odluku o 
proglašenju Dana CZ RH. Ovaj Dan se tradicionalno prigodno obilježava na 
sjednicama Općinskog Vijeća.  

11. Informacija o tijeku sudskog postupka protiv „Komusa“ d.o.o. u stečaju.  
Općina Jakovlje primila je Presudu i rješenje Visokog trgovaĉkog suda u Zagrebu u 
parniĉnom postupku koji su kao tužitelji 2007. godine pokrenule općine Jakovlje, 
Bistra i Luka, protiv tuženika „Komus“ d.o.o. u steĉaju. Na sjednici Vijeća usmeno 
ću informirati ĉlanove Vijeća o detaljima presude koja je pozitivno riješena za 
općine. 

12. Pitanja i prijedlozi.  
 
    
                   S poštovanjem, 
 

                           OPĆINSKA NAĈELNICA 
       Snježana Bužinec, mag. polit.   
                                           


