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PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE JAKOVLJE 

 
Poštovani, 
 

U nastavku dajem obrazloženje prijedloga Dnevnog reda za 31. sjednicu Općinskog 
Vijeća Općine Jakovlje za dan 28. veljače  2017. godine kako slijedi: 
 

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine 
Jakovlje od 20. prosinca 2016. godine. 
Skraćeni zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća sa prijedlogom Odluke o 
prihvaćanju istog dostavljamo u prilogu poziva.  

1. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za branitelje. 
Gradski ogranak udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića 
predložio je da Općinsko vijeće donese Odluku o osnivanju Odbora za branitelje, 
stoga Vam upućujem prijedlog Odluke na raspravu i usvajanje. 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o proglašenju dana Hrvatskih branitelja Općine 
Jakovlje.  
Gradski ogranak udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zaprešića 
predložio je da Općinsko vijeće donese Odluku da se Dan općine Jakovlje proglasi i 
Danom hrvatskih branitelja Općine Jakovlje, stoga Vam upućujem prijedlog Odluke 
na raspravu i usvajanje. 

3. Prijedlog za donošenje Pravilnika o protokolu Općine Jakovlje.  
Budući da Općina Jakovlje nema odgovarajuću dokument kojim bi se reguliralo 
obilježavanje državnih praznika, blagdana ili spomendana, predlažem  Općinskom 
vijeću da raspravi i usvoji predloženi Pravilnik. 

4. Izvješće: 
a)  općinske načelnice o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

Općine Jakovlje za 2016. godinu, te prijedlog za donošenje Odluke o 
prihvaćanju istog.  

b) društva Eko-flor plus, d.o.o. o  radu za javnu uslugu prikupljanje 
komunalnog otpada za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, te 
prijedlog za prihvaćanje istog.  

Zakonska je obveza da Općinski načelnik 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. 

5. Prijedlog za donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području 
općine Jakovlje. 
Budući da je Općina Jakovlje Odluku kojom regulira dimnjačarsku djelatnost donijela 
2010. godine, zbog promjena zakonskih odredbi (Zakon o zaštiti od požara, Zakon o 
komunalnom gospodarstvu te Zakon o koncesijama), potrebno je da se postojeća 
Odluka uskladi, stoga Vam dostavljam Prijedlog Odluke na raspravu i usvajanje.  



6. Prijedlog za donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji 
se financiraju iz Proračuna Općine Jakovlje.  
Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 36/15) je iz dosadašnje 
komunalne djelatnosti održavanja groblja i prijevoz pokojnika isključena djelatnost 
prijevoza pokojnika. Po ovom Zakonu prijevoz pokojnika je dio ukupne pogrebničke 
djelatnosti, koju obavljaju registrirane fizičke i pravne osobe koje ishode rješenje o 
ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti propisanih Zakonom. 
Zakonom je definirano da pogrebničku djelatnost čini: preuzimanje i prijevoz umrle 
osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije, sudske 
medicine, groblja, krematorija, zračne luke, organizacija prijevoza i prijevoz umrle 
osobe u RH u skladu s posebnim propisima; organizacija prijevoza i prijevoz iz RH u 
inozemstvo; organizacija prijevoza i prijevoz iz inozemstva u RH; organizacija 
pogreba ili ispraćaja; prodaja pogrebne opreme i pogrebnih potrepština; organizacija 
prodaje cvijeća i svijeća; organizacija tiskanja obavijesti o smrti; organizacija 
glazbenih usluga; organizacija i pružanja usluge njege tijela umrle osobe; 
organizacija vjerskih obreda; kremiranje umrle osobe izvan groblja; organizacija 
pokojnika u prostoru pogrebnika i ostali poslovi nužni za obavljanje pogrebničke 
djelatnosti. Člankom 9. Zakona propisano je da pogrebnik obavlja poslove 
preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do 
nadležne patologije ili sudske medicine iz čl. 8. st. 1. podstavak 1. Zakona ako nije 
moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije. Navedeni poslovi obavljaju se temeljem 
ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne 
samouprave sukladno provedenom natječaju. Trošak prijevoza tih osoba snose 
jedinice lokalne samouprave. Člankom 2. prijedloga Odluke utvrđeni su uvjeti uz koje 
će Općina Jakovlje snositi troškove prijevoza pokojnika. Člankom 3. prijedloga 
Odluke ostvaruje se zakonska odredba da se ugovor o obavljanju prijevoza pokojnika 
zaključuje temeljem provedenog natječaja. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti je lex 
specialis u odnosu na Zakon o javnoj nabavi, te nije moguće primijeniti pravila iz 
Zakona o javnoj nabavi. Natječaj se raspisuje na vrijeme od 4 godine. 

          Predlažem da Općinsko Vijeće raspravi i usvoji predloženu Odluku. 
 
 
 

                   S poštovanjem, 
                          OPĆINSKA NAČELNICA 
       Snježana Bužinec, mag. polit.   
                                           


	OPĆINE JAKOVLJE

