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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice o 

radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. 
godine 
- Izvješće Općinske načelnice o radu za razdoblje od 1. 
srpnja do 31. prosinca 2019. godine

2. Odluka o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice o 
izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jak-
ovlje za 2019. godinu 
- Izvješće Općinske načelnice o izvršenju Plana gosp-
odarenja otpadom Općine Jakovlje za 2019. godinu

3. Odluka o prihvaćanju Izvješća društva Eko-flor plus, 
d.o.o. o  radu za javnu uslugu prikupljanje komunal-
nog otpada za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 
2019. godine 
- Izvješće društva Eko-flor plus, d.o.o. o  radu za javnu 
uslugu prikupljanje komunalnog otpada za razdoblje 
od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

4. Odluka o prihvaćanju Izvješća Općinske načelnice o 
primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i 
održavanje poljoprivrednih rudina za 2019. godinu  
- Izvješće Općinske načelnice o primjeni agrotehničkih 
mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivred-
nih rudina za 2019. godinu

5. Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine 
Jakovlje

6. Odluka o kratkoročnom kreditnom zaduženju 
Općine Jakovlje

7. Zaključak o utvrđenju Financijskog plana osiguranih 
sredstva za podmirenje troškova tijekom požarne se-
zone u 2020. godini

8. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od 
požara na području Općine Jakovlje u protupožarnoj 
sezoni u 2020. godini

9. Zaključak o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora 
radi uspostave zapovjednih mjesta za koordinaciju 
gašenja požara

S A D R Ž A J
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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 35b. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narod-
ne 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 98/19), članka 31. Statuta Općine Jakovlje (KLA-
SA:021-05/20-01/05, URBROJ:238/11-01/1-20-1 od 27. 
veljače 2020. godine) Općinsko vijeće Općine Jakovlje na 
22. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2020. godine donosi 

ODLUKU
 O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU  

OPĆINSKE  NAČELNICE OPĆINE JAKOVLJE  
OD 1. SRPNJA  DO 31. PROSINCA  2019. GODINE 

I.
 Prihvaća se Izvješće o radu općinske načelnice Općine 

Jakovlje od 1. srpnja do 31. prosinca  2019.  godine, KLA-
SA: 022-01/20-01/09, URBROJ: 238/11-03/1-20-1 od 20. 
ožujka  2020. godine. 

II.
 Izvješće je sastavni dio ove Odluke.

KLASA: 022-01/20-01/09  
URBROJ: 238/11-01/1-20-2   
Jakovlje, 31. ožujka 2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE JAKOVLJE

Marijan Capek, v.r.

I Z V J E Š Ć E
 O RADU OPĆINSKE NAČELNICE OPĆINE 

JAKOVLJE OD 01.07.2019. – 31.12.2019.

1. GOSPODARSTVO:

• sastanci sa predstavnicima društva Zagorski vodo-
vod d.o.o, vezano uz provedbu projekta izgradnja 
vodovodne mreže u Općini Jakovlje – naselje Kra-
ljev vrh,

• koordinacijski sastanci sa predstavnicima društva 
Hrvatskih voda i Zagorskog vodovoda d.o.o, vezano 
uz izgradnju kanalizacijske mreže na području Op-
ćine Jakovlje – izrada studije izvodljivosti za Aglo-
meraciju Jakovlje, te utvrđivanje obuhvata područja 
izgradnje kanalizacijske mreže, 

• sastanak sa predstavnicima društva Hrvatskih voda, 
vezano uz čišćenje  i održavanje potoka i kanala, u 
njihovoj ingerenciji,

• sastanci sa predstavnicima društva EKO-FLOR 
PLUS d.o.o., vezano uz upravljanje reciklažnim 
dvorištem i utvrđivanje cjenika usluga,

• sastanci s predstavnicima društva Županijske upra-
ve za ceste vezano uz plan održavanja županijskih 
prometnica,

• sastanci sa potencijalnim investitorima u poslovnoj 
zoni na području Općine Jakovlje,

• sastanci sa predstavnicima kompanije FACC AG iz 
područja zrakoplovne industrije koja će u Jakovlju 
graditi tvornicu za proizvodnju dijelova za avione, 
investicije vrijedne 33 milijuna eura,

• sastanci sa predstavnicima društva Lagermax Hrvat-
ska d.o.o., vezano uz izgradnju pristupne prometnice 
u industrijskoj zoni Jug 1 – ponovna izrada geodet-
skog elaborata i Idejnog projekta zbog izmjene Za-
kona o gradnji kojim se regulira isto te zbog promje-
ne vlasničkih odnosa na katastarskim česticama, 

• sudjelovanje na sastancima vezano uz MASTER 
PLAN integriranog prijevoza,

• sudjelovanje na sastancima vezano uz Urbanu aglo-
meraciju Zagreb.

• sudjelovanje na 21. Sajmu gospodarstva u Zaprešiću.

2. GOSPODARENJE OPĆINSKOM IMOVINOM:

• nalog za izdavanje rješenja o visini naknade za za-
državanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i 
rješenja o visini komunalnog doprinosa, 

• nalog za izradu novih rješenja o komunalnoj naknadi,
• nalog za slanje računa za komunalnu naknadu, na-

knadu za uređenje voda i grobnu naknadu, 
• nalog za izdavanje opomena za grobnu naknadu, ko-

munalnu naknadu, naknadu za uređenje voda i ko-
munalni doprinos,

• nalog za izdavanje rješenja o ovrsi komunalne na-
knade, naknade za uređenje voda i komunalnog do-
prinosa,

• upisana je u zemljišne knjige zgrada koju koristi Do-
brovoljno vatrogasno društvo Kraljev Vrh, 

• upisana je u zemljišne knjige zgrada i nekretnine 
koje koristi  Nogometni klub Vrh – Kraljev Vrh,

• upisane su u zemljišne knjige nekretnine u Igrišću 
(okretište),

• ishođeno je rješenje kojim je Općina Jakovlje po-
stala vlasnik zemljišta i zgrade koju je koristilo NK 
Igrišće – u stečajnom postupku, 

• upisana je u zemljišne knjige zgrada mrtvačnice u 
Kraljevom Vrhu i okolne čestice koje se koriste kao 
plato u sklopu postojeće zgrade mrtvačnice,

• uknjižbe prava vlasništva na nekretninama iza ste-
čajnog dužnika NK Igrišća, 

• pokrenuti su postupci za upis nerazvrstanih cesta na 
području Općine Jakovlje:

    - Jaguštova ulica – dio,
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• u tijeku je postupak za vraćanje državne imovine na 
području Općine Jakovlje u vlasništvo Općine Ja-
kovlje i to:
a) zemljište u sklopu NK Dinamo Jakovlje,
b) zemljište u sklopu nekretnine iza stečajnog duž-

nika NK Igrišće,
c) zemljište uz Dvorac Oršić u Jakovlju te ,
d) nerazvrstane ceste na području Općine Jakovlje,

• u postupku je izrada geodetskog elaborata za neraz-
vrstane općinske prometnice,

• provedena homogenizacija katastarskih planova na 
području katastarske općine Jakovlje.

3. OBRAZOVANJE, SOCIJALNI PROGRAM,  
    KULTURA, PROMIDŽBA

• redovito isplaćivana pomoć za novorođenčad, 
• sufinanciranje boravka u dječjim  vrtićima  za  djecu 

s područja Općine  Jakovlje,
• sastanci sa Zagrebačkom županijom vezano za re-

konstrukciju školskih igrališta u sklopu Područnih 
škola u Općini Jakovlje te izradi projektne doku-
mentacije za proširenje Osnovne škole Jakovlje,

• kupljeni pokloni za učenike nižih razreda Osnovne 
škole Jakovlje, Područne škole Igrišće i Područne 
škole Kraljev Vrh, te za polaznike vrtića i predškole 
za Božić,

• financiranje prehrane za učenike slabijeg imovnog 
stanja u Osnovnoj školi Jakovlje, Područnoj školi 
Igrišće i Područnoj školi Kraljev Vrh,

• sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, te in-
valida, socijalnih slučajeva, kao i osoba starijih od 
65 godina, 

• redovita isplata stipendija za srednjoškolce i stu- 
dente,

• redovito se sufinanciraju potrebe korisnika socijalne 
pomoći,

• sufinanciraju se troškovi za djecu s posebnim potre-
bama u Centru za autizam, Centru za rehabilitaciju 
Zagreb – radionica Zaprešić, terapijsko jahanje i pli-
vanje,

• redovito financiranje rada klubova i udruga, prema 
usvojenom Proračunu provedenom javnom natje- 
čaju,

• redovno informiranje mještana putem novina „Pri-
gorski kaj“, „Zaprešićki kraj“, web stranice općine, 
01 Portal, Televizije Zapad te Radio Stubice,

• redovito financiran rad Vatrogasne zajednice Općine 
Jakovlje,

• redovito financiran rad HGSS i rad Crvenog križa, 
• redovito sufinanciran rad Hitne pomoći Zaprešić, 
• potpisani ugovori o stipendiranju za školsku godinu 

2019./2020.,
• financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja za 

sve mještane koji su 1. siječnja 2019. godine navršili 
75 godine i više,

• osigurane su likovne kutije za prvašiće,
• održani sastanci za Zagrebačkom županijom – 

Upravni odjel za prosvjete, vezano uz izradu projek-
tne dokumentacije za proširenje Osnovne škole Ja-
kovlje, te energetske obnove zgrade Osnovne škole 
Jakovlje,

• osiguranje pitke vode djeci koja pohađaju Područnu 
školu Kraljev Vrh galonima pitke vode,

• sufinanciranje dodatnog obrazovnog materijala za 
učenike Osnovne škole Jakovlje,

• sufinanciranje škole u prirodi za učenike četvrtog ra-
zreda Osnovne škole Jakovlje,

• učeniku generacije dodijeljena je prigodna nagrada,
• upriličen je svečani prijem beba i roditelja kojima su 

tijekom 2019. godine isplaćene jednokratne pomoći 
za nabavku opreme za novorođenčad. Tom prigo-
dom bebama su podijeljeni prigodni pokloni,

• sufinanciranje maturalnog putovanja za učenike še-
stog i sedmog razreda Osnovne škole Jakovlje.

4. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

• realizacija projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u 
Kraljevom Vrhu,

• realizacija projekta rekonstrukcije općinske nerazvr-
stane prometnice – Ulica Svete Doroteje – Brdski i 
Čret u Igrišću,

• izdani nalozi za sanaciju i održavanje nerazvrsta-
nih cesta,  saniranje udarnih rupa na asfaltiranim 
prometnicama, navažanje bankina, navoz kamenog 
materijala na makadamske prometnice, čišćenje od-
vodnih kanala, te uništavanje nepoželjne vegetacije 
– košnja trave, uklanjanje raslinja uz prometnice,

• održani sastanci sa predstavnicima ŽUC-a, vezano 
za sanaciju i održavanje županijskih cesta, navaža-
nje bankina, odmuljivanje odvodnih kanala, te uni-
štavanja nepoželjne vegetacije – košnja trave, ukla-
njanje raslinja uz prometnice, 

• održani sastanci za predstavnicima ŽUC-a vezano 
za proširenje Zagorske ulice  te za asfaltiranje župa-
nijske ceste od Kraljevog Vrha do Strmca, 

• sa Hrvatskim vodama dogovoren plan čišćenja i  
održavanja odvodnih kanala na području Općine  
Jakovlje,

• završeni su radovi na prijekopu i polaganju energet-
skog kabela na k.č.br. 83 i 85 k.o. Jakovlje u Ulici 
Adele Sixta i Dvorskoj ulici, Jakovlje, a sve zbog 
zamjene dotrajalog srednje naponskog kabelskog 
voda,

• završeni su radovi na izgradnji trafostanice u Stu-
bičkoj cesti i polaganju srednje naponskog kabla u 
Selničkoj ulici,

• postavljena prometna ogledala na nerazvrstanim ce-
stama na izlazima iz sporednih ulica gdje je slaba 
preglednost,

• proširenje vodovodnih i plinskih mreža,
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• održavanje parka, nogostupa, svih javnih zelenih po-
vršina te  igrališta u Igrišću, 

• izdavanje opomena vlasnicima zapuštenih parcela,
• izdani nalozi za manje komunalne akcije, od toga 

većina po zahtjevu mještana, 
• osigurana pitka voda svim stanovnicima naselja 

Kraljev Vrh,
• izgrađena je sjenica ispred zgrade primarne zdrav-

stvene zaštite u Jakovlju,
• obnova mosta uz Zagrebačku cestu – kod Đurki- 

njaka,
• javne površine zasađene ukrasnim biljkama,
• realizacija projekta nabavke komunalne opreme i 

to deset koševa za smeće i tri oglasne ploče, znako-
va za označavanje ulica u sva tri naselja te zamjene 
oštećenih prometnih znakova na nerazvrstanim op-
ćinskim prometnicama,

• postavljen je prvi jumbo plakat na javnoj površini 
u sklopu zgrade primarne zdravstvene zaštite u Ja-
kovlju

5. ZDRAVSTVO

• na zahtjev građana, rješavani problemi sa psima lu-
talicama, 

• zbrinjavanje lešina,
• provedena su dva tretmana suzbijanja  ličinki koma-

raca u leglima i to na kanalskim mrežama, naplav-
nim površinama te svim vodama stajačicama koja su 
potencijalna legla komaraca, odnosno na svim mje-
stima gdje se monitoringom utvrdi prisutnost, vrsta, 
razvojni stadij, brojnost i stanište komaraca,

• pridružili smo se  i projektu  „UDOMI ME“
• provedena je obvezna preventivna sustavna derati-

zacija na području Općine Jakovlje
• poslovi vezani uz Zakon o zaštiti životinja,
• u suradnji sa Zagrebačkom županijom, Gradom Za-

prešićem i okolnim Općinama financira se rad Hitne 
pomoći Zaprešić.

6. POLJOPRIVREDA

• redovno isplaćivane subvencije u poljoprivrednoj 
proizvodnji za umjetno osjemenjivanje krava i kr-
mača za poljoprivrednike upisane u Upisnik, 

• redovito obavještavanje obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstva o svim raspisanim natječajima (web 
stranica općine i email),

• izdavanje opomena i rješenja vezano uz zapuštena 
poljoprivredna zemljišta,

• u sklopu građanske inicijative “Dani kolektivne sad-
nje drveća” sudjelovali u akciji pod nazivom “Zasa-
di drvo, ne budi panj”.

7. PRIPREMA, PRIJAVA I REALIZACIJA  
    PROJEKATA 

• realizacija projekta izgradnje vodovodne mreže u 
Kraljevom Vrhu, 

• priprema projekta za proširenje groblja u Kraljevom 
Vrhu (napravljen je procjembeni elaborat sudskog 
vještaka te dobivena suglasnost Županijskog Povje-
renstva), 

• u postupku je izrada projektne dokumentacije za 
rekonstrukciju dijela Ulica Svete Doroteje i to kod 
Đunđek Petra, Poslončec Željka i kod Oblaka,

• sudjelovanje u projektu za uvođenje širokopojasnog 
interneta – nositelj projekta Grad Zaprešić, 

• u postupku je ishođenje građevinske dozvole za re-
konstrukciju općinske nerazvrstane prometnice I. 
Sljemenski odvojak i Ulica Ivana Brcka u Kralje-
vom Vrhu te Topličke ulice koja se spaja s Ulicom 
Ivana Brcka, te ishođenje građevinske dozvole za 
izgradnju nogostupa - Zagrebačka cesta ( od Stublja 
do postojećeg nogostupa),

• u postupku je izrada projektne dokumentacije za iz-
gradnju staza na groblju u Kraljevom Vrhu,

• u postupku je izrada prometnog elaborata za ozna-
čavanje pješačkih prijelaza u centru Kraljevog Vrha,

• izrađena je projektna dokumentacija za dječje igrali-
šte u Kraljevom Vrhu,

• realizacija projekta izgradnje i opremanja dječjeg 
igrališta u parku u Jakovlju,

• realizacija projekta nabavke klupe za dojenje, 
• u postupku je provedba projekta izgradnje dijela no-

gostupa na Topličkoj cesti 
• realiziran je projekt označavanja/mikročipiranja 

pasa kod Zagrebačke županije,
• realiziran je projekt za tehničku pomoć za prijavu 

na natječaj LAG-a i Agencije za plaćanje u poljo-
privredi,

• realiziran je projekt izgradnje pristupne prometnice 
uz poslovnu zonu u Igrišću – Čebranjska ulica,

• u postupku je provedba projekta rekonstrukcije op-
ćinske nerazvrstane ceste Toplička cesta I. dio,

• realiziran je projekt za sufinanciranje izrade projek-
tne dokumentacije za rekonstrukciju šumske pro-
metnice kod Zagrebačke županije,

• izrađena je projektna dokumentacije za izgradnju 
nogostupa od Semafora do Selničke ulice, ishođen 
je akt od strane graditeljstva te je projekt prijavljen 
na natječaj MUP-a,

• u postupku je izrada projektne dokumentacije za 
izgradnju nogostupa od Selničke ulice do Gajeve u 
Igrišću,

• u postupku je izrada projektne dokumentacije za iz-
gradnju nogostupa od Semafora prema Kraljevom 
Vrhu u dužini od cca 1000 m,

• realiziran je projekt – energetska obnova zgrade 
koju koristi NK Dinamo – Jakovlje,
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• realiziran je projekt – provedba projekta za nabavu 
spremnika kod Zagrebačke županije,

• potpisan sporazum za Projekt WIFI4EU – besplatan 
internet na javnim površinama, 

• odobren je Projekt za nabavu kanta za reciklabilni 
otpad i kontejnera za reciklabilni otpad, kod Fonda 
za zaštitu okoliša i energetiku i u tijeku je postupak 
nabave od strane Fonda, 

• realiziran je projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u 
Kraljevom Vrhu, 

• provedba Projekta Informiraj! Reduciraj! Recikliraj! 
zajedno sa Općinama Luka, Bistra i Pušća u sklo-
pu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o 
održivom gospodarenju otpadom s ciljem smanjenja 
količine otpada koji se odlaže na odlagališta, 

• realiziran je projekt I. faze proširenja javne rasvjete 
u Jakovlju, Igrišću i Kraljevom Vrhu

• realiziran projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste 
u Ulici Svete Doroteje (Brcki) i Čret u Igrišću,

• realiziran je projekt obnove školskog dvorišta u 
sklopu Područne škole u Igrišću,

• održani sastanci u REGEA Zagrebačke županije i 
Ministarstvu kulture radi obnove Projekta Putevima 
Juraja Pušeka,

• prijavljen je projekt Putevima Juraja Pušeka kod Mi-
nistarstva kulture

• provedba projekta WiFi 4 Smart Green Ring kod 
Zagrebačke županije kojim su obuhvaćene javne po-
vršine u naselju Kraljev Vrh, Igrišće i prostor oko 
dvorca u Jakovlju,

• kod Fonda za zaštitu okoliša prijavili smo projekat 
primjena koncepta „Pametni gradovi i općine“ – 
aplikacija za komunalnu problematiku.

8. OPĆINSKO VIJEĆE, RADNA TIJELA  
    I POVJERENSTVA

• pripremljen materijal za 9 (devet) sjednica Vijeća sa 
ukupno 96 točaka dnevnog reda,

• pokrenut je postupak za izradu V. izmjena i dopune 
Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje,

• održavanje sastanaka članova Povjerenstva za rav-
nopravnost spolova, te realizacija programa i plano-
va rada za 2020. godinu.

9. OSTALO

• izdavanje naloga za izdavanje opomena rješenja za 
komunalni nered,

• sudjelovanje na radionicama i skupštini Lokalne ak-
cijske grupe „Zeleni bregi“,

• sudjelovanje na radionicama Volonterskog centra 
„Orkas“,

• sufinanciranje troškova naknade za račune komu-
nalne naknade, naknade za uređenje voda i grobne 
naknade,

• redovito obavještavanje svih udruga o raspisanim 
natječajima (web stranica, e-mail),

• svakodnevno primanje stranaka, kako bi se upoznali 
s problemima istih, te ih pokušali riješiti na obostra-
no zadovoljstvo,

• zaprimanje zahtjeva mještana putem email-a, odgo-
varanje na iste kao i rješavanje po istima,

• sastanci sa gradonačelnikom Grada Zaprešića i na-
čelnicima zaprešićkog kraja vezano uz zajedničku 
problematiku svih Općina i Grada,

• održani sastanci sa predstavnicima općina, policije 
te predstavnicima Parka prirode,

• u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb na području 
Općine Jakovlje korisnici zajamčene minimalne na-
knade angažirani su na radovima za opće dobro bez 
naknade.

KLASA: 022-01/20-01/09
URBROJ: 238/11-03/1-20-1
Jakovlje, 20. ožujka 2020.

OPĆINSKA NAČELNICA 
Sanja Borovec, v.r.                     

2
Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom (Narodne 
novine broj. 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i 
članka 31. Statuta Općine Jakovlje (KLASA: 

021-05/20-01/05, URBROJ:238/11-01/1-20-1 od 27. vel-
jače 2020. godine) Općinsko vijeće Općine Jakovlje na 22. 
sjednici održanoj dana 31. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU 
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O  

IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA  
OTPADOM OPĆINE JAKOVLJE ZA 2019. GODINU

I.
 Prihvaća se Izvješće Općinske načelnice o izvršenju 

Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu, KLASA: 
351-01/20-01/01, URBROJ: 238/11-03/1-20-1, od 20. 
ožujka 2020.  godine.

II.
 Izvješće je sastavni dio ove Odluke.

KLASA: 351-01/20-01/01   
URBROJ: 238/11-01/1-20-2
Jakovlje, 31. ožujka 2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE JAKOVLJE

Marijan Capek, v.r.
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Na temelju članka 20. stavak 1., članka 36. stavak 9., član-
ka 39. stavak 5. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(Narodne novine broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i član-
ka 47. Statuta Općine Jakovlje (KLASA:021-05/20-01/05, 
URBROJ:238/11-01/1-20-1 od 27. veljače 2020. godine), 
Općinska načelnica Općine Jakovlje podnosi 

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  

Općine Jakovlje za 2019. godinu

1. UVOD

 Sukladno članku 20. Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom, jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje 
izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) 
samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu ka-
lendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu, 
kao i jedinica područne (regionalne) samouprave dostavlja 
godišnje izvješće o provedbi Plana Ministarstvu i Agenciji 
za zaštitu okoliša do 31. svibnja tekuće godine za prethod-
nu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom 
glasilu i na svojim mrežnim stranicama.

 Također, člankom 36. stavkom 9. istog Zakona, pro-
pisano je da izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave 
podnosi predstavničkom tijelu izvješće o lokacijama i ko-
ličinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja otpada 
i o provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odlaganja 
otpada i uklanjanja otpada odbačenog u okoliš.

 Plan gospodarenja otpadom za Općinu Jakovlje izra-
đen od strane tvrtke HIDROPLAN d.o.o., Horvaćanska 
cesta 17a, Zagreb, prihvaćen je na 7. sjednici Općinskog 
vijeća Općine Jakovlje održanoj 29. ožujka 2018. godine, 
u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom .

2. OPĆINA JAKOVLJE

Na području Općine Jakovlje prema popisu stanovniš-
tva iz 2011. godine živi 3939 stanovnika u 3 naselja: Ja-
kovlje, Igrišće i Kraljev Vrh. Organiziranim skupljanjem i 
odvozom otpada iz domaćinstava od strane tvrtke Eko flor 
plus d.o.o. u 2019. godini bilo je obuhvaćeno 3939 stalnih 
stanovnika odnosno ukupan broj korisnika usluge je 1187,  
od toga stalnih domaćinstva 1024, 121 kuća za odmor te 42 
pravne osobe.

3. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA  
    KOMUNALNOG OTPADA

 Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje 
u domaćinstvima na području Općine Jakovlje vrši tvrtka 
„Eko-flor plus“ d.o.o., Mokrice 180c, Oroslavje, u skladu s 
Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mi-
ješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada na području Općine Jakovlje, Odlukom o izmjeni 
Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mije-
šanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada na području Općine Jakovlje i Odlukom o komu-
nalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 
koncesije. Skupljeni otpad odvozi se na više odlagališta 
otpada. Miješani komunalni otpad zbrinjava se na odlaga-
lištima od: EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, Oro-
slavje, KOMBEL d.o.o., Starovalpovački put 65, Belišće, 
KOMUNALAC d.o.o, odlagalište Johovača, Garešnica,  
KOMUNALAC d.o.o., Sajmište 174, Vukovar, KOMU-
NALAC DAVOR d.o.o., Bačanska bb, Davor.

 Glomazni otpad zbrinjava se na odlagalištu od EKO-
FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, Oroslavje. 

 Ambalaža od papira i kartona, ambalaža od plastike  i 
staklena ambalaža, papir i karton, plastika i metal zbrinja-
va se na odlagalištu od EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 
180/C, Oroslavje.

 Korisnici usluge odvoza i odlaganja otpada odlažu ga 
na različite načine.

 Miješani komunalni otpad prikuplja se u spremnici-
ma za miješani komunalni otpad. Tipizirani/standardizirani 
spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada 
su plastični ili metalni spremnici volumena i to:

• Posude 120 l , 1130 komada;
• Posude 240 l , 47 komada;
• Kontejneri 1100 l,10 komada,
• Press - Kontejner 20 m3, 1 komad (groblje).
 Biorazgradivi komunalni otpad – biootpad korisnici 

usluge dužni su zbrinjavati u svojim domaćinstvima na 
način da isti kompostiraju u vlastitim kućanstvima, osim 
u slučajevima kada to nije moguće. Neovisno o istome, 
korisnici usluge mogu od davatelja javne usluge zatražiti 
odvoz biorazgradivog komunalnog otpada - biootpada.

 Biorazgradivi komunalni otpad – biootpad i otpadni 
papir i karton prikuplja se u spremnicima za biorazgradivi 
komunalni otpad i to odvojeno biootpad od otpadnog pa-
pira i kartona. Tipizirani/standardizirani spremnici za pri-
kupljanje biorazgradivog komunalnog otpada – biootpada 
su plastični ili metalni spremnici volumena 120 litara, a 
za prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada – ot-
padnog papira i kartona su plastični ili metalni spremnici 
volumena 120 litara. Vreća sa logotipom koncesionara se 
smatra spremnikom. Spremnici za odvojeno sakupljanje 
otpadnog papira i kartona i plastike nalaze se u pravilu na 
lokaciji obračunskog mjesta kod korisnika usluge.

 Otpadni papir, metal, plastika, staklo i tekstil priku-
pljaju se u posebnim spremnicima koji se nalaze na javnim 
površinama. 

 Krupni (glomazni) otpad prikuplja se u jednom godiš-
nje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge (su-
kladno rasporedu davatelja usluge) u količini do najviše 5 
m3 po korisniku, a na zahtjev korisnika usluge osigurava 
se preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada od korisnika 
usluge na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge, pri 
čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza tog 
otpada.

 Odvoz miješanog otpada za sve korisnike usluge 
obavlja se četiri (4) puta mjesečno. 
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 Odvoz biorazgradivog komunalnog otpada za sve ko-
risnike usluga koji ne kompostiraju u vlastitom kućanstvu, 
obavlja se jednom (1) tjedno.

 Odvoz otpadnog papira i kartona iz biorazgradivog 
komunalnog otpada i reciklabilnog otpada za sve korisnike 
usluga obavlja se jednom (1) mjesečno

 Općina Jakovlje je nabavila  komunalnu opremu za 
odvojeno prikupljanje otpada, i to po 5 kontejnera za sta-
klo, metal, plastiku,papir i karton zapremine 1100 l, kon-
cesionar „Eko-flor plus“ d.o.o. podijelio je vreće za papir i 
plastiku svim korisnicima usluge na cijelom području op-
ćine, a poduzeće „Z.I.T.O“ d.o.o., Mirkovec 66, Sveti Križ 
Začretje postavilo je 3 kontejnera za prikupljanje tekstila i 
obuće. Kod groblja u Kraljevom Vrhu već desetak godina 
postavljen je press-kontejner za prikupljanje otpada sa gro-
blja, koji se prazni prema potrebi.

 Spremnici za odvojeno sakupljanje otpad-
nog papira i kartona, metala, plastike, stakla i teksti-
la nalaze se na zelenim otocima. Lokacije spremnika 
za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada su na 5 
(pet) zelenih otoka i to:

1. u Jakovlju, kraj zgrade Općine,
2. u Jakovlju, na platou ispred zgrade koju koristi NK 

Dinamo,
3. u Jakovlju, u Ulici Svete Doroteje kod Vodopije,
4. u Igrišću , iza zgrade koju koristi DVD Igrišće,
5. u Kraljevom Vrhu, na  platou ispred zgrade mrtvač-

nice.
 Za osobe slabijeg imovinskog stanja koje primaju za-

jamčenu minimalnu naknadu i pomoć za uzdržavanje od 
strane Centra za socijalnu skrb, Općina Jakovlje sufinanci-
ra odvoz otpada. 

 U 2019. godini, prema podacima društva „Eko-flor 
plus“ d.o.o. na području Općine Jakovlje prikupilo se 
648,30 tona miješanog komunalnog otpada i 60,50 tona 
glomaznog otpada. Isto tako, prikupljeno je 16,80 t papira 
i kartona, 41,06 t  plastike, 0,16 t staklene ambalaže i 0,13 
t metala.

4. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH  
    DOMAĆINSTAVA U SUSTAV ORGANIZIRANOG  
    ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

 Općina Jakovlje je donijela Odluku o načinu pružanja 
javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 
Jakovlje I Odluku o izmjeni navedene Odluke kojima se 
određuje se način pružanja javne usluge prikupljanja mi-
ješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 
otpada i usluge povezane s javnom uslugom na području 
Općine Jakovlje, kao i odvojeno prikupljanje otpadnog pa-
pira, plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. 
Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada podrazumijeva priku-
pljanje tog otpada putem spremnika od pojedinih korisnika, 
prijevoz, sortiranje, obrada te odlaganje na odlagalište. Na 

mjestu nastanka otpada (kućanstva) odvojeno se prikuplja 
otpadni papir i plastika. Staklo, papir, plastika, metal, tek-
stil se prikupljaju putem spremnika na javnim površinama 
(5 zelenih otoka). Krupni (glomazni) otpad prikuplja se u 
jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta korisnika 
usluge (sukladno rasporedu davatelja usluge) u količini do 
najviše 5 m3 po korisniku, a na zahtjev korisnika usluge 
osigurava se preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada od 
korisnika usluge na lokaciji obračunskog mjesta korisni-
ka usluge, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu 
prijevoza tog otpada. Davatelj javne usluge i usluge pove-
zane s javnom uslugom  je trgovačko društvo EKO-FLOR 
PLUS d.o.o. 

 Isto tako, Općina Jakovlje je donijela Odluku o komu-
nalnom redu, kojom je određena obveza  korištenja komu-
nalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na 
skupljanje i odvoz komunalnog otpada.

 Nadalje, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike obja-
vilo je 2018. godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga 
za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti 
o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog 
programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.,– Smanje-
na količina otpada koji se odlaže na odlagališta, a na koji se 
Općina Jakovlje zajedno s Općinom Luka, Općinom Bista i 
Općinom Pušća prijavila s projektnim prijedlogom. 

Krajem mjeseca svibnja 2018. godine odobrena su bes-
povratna sredstva za projekat Informiraj! Reduciraj! Reci-
kliraj!”. 

Projekt „Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!“ provodio 
se na području Općine Pušća, Općine Luka, Općine Jakov-
lje i Općine Bistra. 

Projekt obuhvaća provedbu izobrazno-informativnih 
aktivnosti u svrhu izgradnje svijesti stanovništva predmet-
nog područja o važnosti odgovornog postupanja s komu-
nalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje 
nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvu, 
kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ci-
ljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagali-
šta. Provedba izobrazno-informativnih aktivnosti obuhvaća 
podjelu letaka, brošura, izlaganje plakata, emitiranje radio 
emisija, TV emisija, provedbu javnih i edukativnih tribina 
i radionica za djecu, objavljivanje elektronskih oglasa na 
internetskim stranicama te objavljivanje oglasa u tiskanim 
medijima, a sve na temu održivog gospodarenja otpadom. 
Procijenjeni budući trendovi projekta bit će razvidni i kroz 
smanjenu količinu proizvedenog otpada na godišnjoj razini 
na području provedbe projekta, smanjen broj divljih odla-
gališta, te smanjeno zagađenje okoliša. 

 Općina Jakovlje dužna je uspostaviti sustav gospoda-
renja otpadom u skladu s Uredbom o gospodarenju komu-
nalnim otpadom, kojom se između ostaloga propisuje pri-
kupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog 
komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog 
papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog 
otpada i krupnog (glomaznog) otpada.
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 Stoga se temeljem objavljenog Javnog poziva za iskaz 
interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje 
otpada, Općina Jakovlje  prijavila na natječaj otvoren od 
strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
sredinom 2018. godine. 

 Nakon objave rezultata natječaja sa Fondom za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost sklopili smo Ugovor o 
nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. 

 Projekt će se sufinancirati iz Operativnog programa 
Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u visini od 85% pri-
hvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini od 15% 
osigurana su u proračunu Općine Jakovlje. 

 Postupak javne nabave za nabavu spremnika provest 
će Fond, a po njegovu završetku Fond će vlasništvo nad 
spremnicima prenijeti na Općinu Jakovlje. 

 Navedenim projektom Općina Jakovlje osigurat će 
1173 spremnika za reciklabilni otpad zapremnine 360 li-
tara i 10 kontejnera za reciklabilni otpad zapremnine 1100 
litara. 

Projektom će se poboljšati kvaliteta usluge gospodare-
nja otpadom, podići higijenski standard i svjesnost korisni-
ka o važnosti razvrstavanja otpada.

5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD  
    ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG OTPADA

 Na području Općine Jakovlje nema aktivnog legalnog 
odlagališta komunalnog otpada. Sanirano bivše odlagalište 
u Kraljevom Vrhu redovito se kontrolira, kako od strane 
općine tako i jednom godišnje od strane inspekcije Mini-
starstva zaštite okoliša i prirode.  

 Reciklažno dvorište u Kraljevom Vrhu, Jakovlje je iz-
građeno sredinom 2019. godine.

6. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA  
    I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA OTPADA

 Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne prav-
ne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez ikakvih dozvola. 
Takva se odlagališta, sukladno Planu gospodarenja otpa-
dom Republike Hrvatske moraju odmah sanirati i zatvoriti 
kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na 
podzemne vode.

 Na području Općine Jakovlje povremeno se pojavljuju  
divlja odlagališta otpada, uglavnom uz značajnije promet-
nice (D-1 /Zagorska magistrala/, te ŽUC 2220 /Risovo po-
lje i Jamno/), gdje se uglavnom odlaže građevinski otpad, 
ili izbacuju vrećice sa miješanim komunalnim otpadom.

7. REDOSLIJED AKTIVNOSTI SANACIJE  
    NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA,  
    OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA  
    I OSTALIH AKTIVNOSTI

 U članku 35.stavak 2. točka 2. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom propisana je obveza za sve jedinice 

lokalne samouprave koje imaju više od 3000 stanovnika 
izgradnja najmanje 1 reciklažnog dvorišta, i još 1 na sva-
kih 25.000 stanovnika, tako da Općina Jakovlje morala iz-
graditi jedno reciklažno dvorište. U važećem Prostornom 
planu uređenja Općine Jakovlje određena je lokacija re-
ciklažnog dvorišta na dijelu saniranog odlagališta otpada 
u naselju Kraljev Vrh. Po dobivenoj građevinskoj dozvoli 
za izgradnju reciklažnog dvorišta Općina Jakovlje prija-
vila je Projektni prijedlog izgradnja reciklažnog dvorišta 
„Kraljev Vrh“ u Općini Jakovlje 4. listopada 2017. godine 
na natječaj otvoren od strane Ministarstva zaštite okoliša i 
energetike. Temeljem Odluke o financiranju od 1. prosinca 
2017. godine Općini Jakovlje odobreno je 85% bespovrat-
na sredstva od ukupne investicije za izgradnju reciklažnog 
dvorišta u naselju Kraljev  Vrh.

 Projekt - Izgradnja reciklažnog dvorišta Kraljev Vrh u 
Općini Jakovlje (referentni broj: KK.06.3.1.03.0050) zavr-
šen je 19. srpnja 2019. godine ishođenjem uporabne dozvo-
le. Projekt je započet s ciljem izgradnje komunalne infra-
strukture u Općini Jakovlje namijenjene smanjenju količine 
lokalnog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta. 
Korisnik bespovratnih sredstava projekta „Izgradnja reci-
klažnog dvorišta Kraljev Vrh u Općini Jakovlje“ je Općina 
Jakovlje. Lokacija projekta je na području Općine Jakovlje 
(k. č. 372/3 k.o. Kraljev Vrh, ZK Odjel Donja Stubica) u 
Zagrebačkoj županiji. Sukladno Pravilniku o gospodarenju 
otpadom (NN 117/17) u sklopu izgradnje reciklažnog dvo-
rišta nabavila se i potrebna oprema. Tijekom provedbe pro-
jekta organizirane su informativno-obrazovne aktivnosti 
te aktivnosti promidžbe i vidljivosti vezane za korištenje 
reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada. Projekt je 
sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 Općina Jakovlje aktivno sudjeluje u iznalaženju  mo-
dela suvremenog  gospodarenja otpadom, koje teži da 
obrada otpada bude bez ostatka i na mjestima na kojima 
je moguće organizirati ekonomiju otpada bez negativnih 
utjecaja na okoliš. 

8. ZAKLJUČAK 

 Postojeći način postupanja s komunalnim otpadom još 
se uvijek u pravom smislu riječi ne može nazvati gospoda-
renjem otpadom budući da se veliki dio otpada još uvijek 
ne odvaja. Iz komunalnog se otpada nedovoljno izdvaja 
iskoristivi dio, što ovakvo postupanje s otpadom čini još 
uvijek neracionalnim, ekonomski neisplativim, a predstav-
lja i nepotrebno opterećenje kapaciteta odlagališta što je 
neprihvatljivo za zdravlje i okoliš, no ipak se vide pomaci 
s tendencijom na bolje. 

 Realizacija i kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog 
sustava gospodarenja otpadom zacrtanog Planom gospo-
darenja otpadom, zasnovano je na uključenosti i velikoj su-
radnji građana, gospodarskih subjekata, te jedinice lokalne 
samouprave, trgovačkog društva EKO-FLOR PLUS d.o.o. 
i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u pro-
vedbi planiranih mjera.
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 Ističe se potreba za daljnjom kontinuiranom edukaci-
jom javnosti po pitanju smanjenja količine otpada, provo-
đenja unapređenja sustava odvojenog prikupljanja otpada i 
recikliranja, izdvajanja otpada na mjestu nastanka, preven-
cije nastajanja otpada i obveze postupanja po zakonskim 
odredbama. U edukaciju treba uključiti sve i cijelo pod-
ručje općine i stalno utjecati na svijest mještana, kako bi 
se što prije dostigao željeni standard prihvaćanjem obrasca 
ponašanja koji mora rezultirati zaštitom okoliša.

 Na području Općine Jakovlje postupanje s otpadom 
uklapa se u cjelovitu sliku postupanja otpadom na nivou 
svih jedinica lokalne samouprave ovoga područja.  

 Razmatrajući gospodarenje otpadom može se zaklju-
čiti da je područje Općine Jakovlje za sada na dobrom putu 
postavljanja dobrog sustava zbrinjavanja otpada, a izgrad-
njom reciklažnog dvorišta očekuje se i više. Vidljivo je i 
da Općina Jakovlje kontinuirano radi na realizaciji mjera 
definiranih u Programu gospodarenja otpadom i Zakonu. 

 Ovo Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 
Općine Jakovlje za 2019. godinu objavit će se u Službe-
nom glasniku Općine Jakovlje.

KLASA:351-01/20-01/01
URBROJ:238/11-03/1-20-1
Jakovlje, 20. ožujka 2020.

OPĆINSKA NAČELNICA 
Sanja Borovec, v.r.                     

3
Na temelju članka 32. stavak 5. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom (Narodne 
novine broj 94/13, 73/17,14/19 i 98/19) i 
članka 31. Statuta Općine Jakovlje (KLASA: 

021-05/20-01/05, URBROJ:238/11-01/1-20-1 od 27. vel-
jače 2020. godine) Općinsko vijeće Općine Jakovlje na 22. 
sjednici održanoj dana 31. ožujka  2020. godine donosi

ODLUKU
 O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU 

DAVATELJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA 
KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU 

OPĆINE JAKOVLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. 
PROSINCA 2019. GODINE

I.
 Prihvaća se Izvješće društva Eko-flor plus, d.o.o. sa 

sjedištem u Oroslavju, Mokrice 180c, o radu davatelja jav-
ne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Op-
ćine Jakovlje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. 

II.
 Izvješće je sastavni dio ove Odluke.

KLASA: 363-01/20-01/07   
URBROJ: 238/11-01/1-20-4                                     
Jakovlje, 31. ožujka 2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE JAKOVLJE

Marijan Capek, v.r.

Podaci o količinama otpada prikupljenih u 2019. godini

KBO 20 03 01 – MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD
KBO 20 03 07 – KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD
KBO 15 01 01 – AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA
KBO 15 01 02 – AMBALAŽA OD PLASTIKE

 

 
 
 
 

KBO 15 01 07 – STAKLENA AMBALAŽA
KBO 20 01 01 – PAPIR I KARTON
KBO 20 01 39 – PLASTIKA
KBO 20 01 40 - METAL
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4
Na temelju članka 10. stavak 2., članka 12. 
stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(Narodne novine broj 20/18, 115/18 i 98/19), 
članka 4. stavak 2. Pravilnika o agrotehnič-

kim mjerama (Narodne novine broj 22/2019) i članka 
31. Statuta Općine Jakovlje (KLASA:021-05/20-01/05, 
URBROJ:238/11-01/1-20-1 od 27. veljače 2020. godine) 
Općinsko vijeće Općine Jakovlje na 22. sjednici održanoj 
dana 31. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O PRIMJENI 

AGROTEHNIČKIH MJERA I MJERA 
ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE 

POLJOPRIVREDNIH RUDINA ZA 2019. GODINU

I.
 Prihvaća se Izvješće Općinske načelnice o primjeni 

agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje po-
ljoprivrednih rudina za 2019. godinu, KLASA: 320-01/20-
01/03, URBROJ: 238/11-03/1-20-1, od 20. ožujka 2020. 
godine.

II.
 Izvješće je sastavni dio ove Odluke.

KLASA: 320-01/20-01/03  
URBROJ: 238/11-01/1-20-2
Jakovlje, 31. ožujka  2020.                                   

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE JAKOVLJE

Marijan Capek, v.r.

Na temelju članka 10. stavak 2., članka 12. stavak 2. Zakona 
o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18, 
115/18 i 98/19), članka 4. stavak 2. Pravilnika o agroteh-
ničkim mjerama (Narodne novine broj 22/2019) i članka 
47. Statuta Općine Jakovlje (KLASA:021-05/20-01/05, 
URBROJ:238/11-01/1-20-1 od 27. veljače 2020. godine),  
načelnica Općine Jakovlje, podnosi

IZVJEŠĆE
O PRIMJENI AGROTEHNIČKIH MJERA 

I  MJERA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE 
POLJOPRIVREDNIH RUDINA ZA 2019. GODINU

 Općinsko vijeće Općine Jakovlje na svojoj 16. sjednici 
održanoj 27.06.2019. godine, donijelo je Odluku o agro-
tehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na po-
ljoprivrednom zemljištu (Službeni glasnik Općine Jakovlje 
broj 4/19 - dalje u tekstu: Odluka).

 Na temelju članka 10. stavak 2.¸ članka 12. stavak 
2.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 

broj 20/18, 115/18 i 98/19), članka 4. stavak 2. Pravilnika 
o agrotehničkim mjerama (Narodne novine broj 22/2019), 
dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agen-
ciji za poljoprivredu i hranu godišnje izvješće o primjeni 
mjera propisanih Odlukom, do 31. ožujka svake tekuće go-
dine za prethodnu godinu.

 Odlukom su propisane: 
1. Agrotehničke mjere na poljoprivrednom zemljištu:
• minimalna razina obrade i održavanja poljoprivred-

nog zemljišta povoljnim za tuzgoj biljaka,
• sprječavanje zakorovljenosti i obrastanje višegodiš-

njim raslinjem,
• suzbijanje organizama štetnih za bilje, 
• gospodarenje biljnim ostatcima,
• održavanje organske tvari i humusa u tlu,
• održavanje povoljne strukture tla,
• zaštita od erozije,
• održavanje plodnosti tla.
• 2. Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 

rudina 
• održavanje živica i međa,
• održavanje poljskih putove, 
• uređivanje i održavanje kanale oborinske odvodnje, 
• sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica, 
• sađenje i održavanje vjetrobranske pojase.
 Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređi-

vanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zašti-
te od požara na poljoprivrednom zemljištu javno je objav-
ljena kako bi se upoznalo vlasnike i posjednike poljopri-
vrednog zemljišta te vlasnike i posjednike šuma i šumskog 
zemljišta, sa zakonski propisanim mjerama.

PRIMJENA AGROTEHNIČKIH MJERA

1. Minimalna razina obrade i održavanja  
   poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka

Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje odnosno po-
ljoprivredni redar piše upozorenja o obvezi redovitog obra-
đivanja i održavanja poljoprivrednih zemljišta sukladno 
biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog 
zemljišta, upozorenja o obvezi održavanja i poboljšanje 
plodnosti tla, upozorenja o obvezi održivog gospodarenja 
trajnim pašnjacima te upozorenja o održavanju površina u 
dobrom proizvodnom stanju.

2. Sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja  
    višegodišnjim raslinjem 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje odnosno 
poljoprivredni redar poslao je pisana upozorenja vlasnici-
ma poljoprivrednih zemljišta zbog neodržavanja njihovih 
poljoprivrednih zemljišta, od čega su velika većina njih re-
zultirala uređenjem i privođenju namjeni istih. 

 Osim što predmetne akcije Općine imaju konkretne re-
zultate, na taj se način ne manje bitnim naglašava kako iste 
bitno utječu na svijest mještana o njihovoj obvezi, obzirom 
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na Zakonske obveze koje govore o tome da vlasništvo na 
nekretninom, osim prava, predmnijeva i obveze vlasnika. 

 Najveći problemi javljaju se zbog neriješenih i proble-
matičnih imovinsko pravnih odnosa, tj. što na nekim česti-
cama ima više suvlasnika, koji najčešće žive van Republike 
Hrvatske ili im je boravište nepoznato, ili su u zemljišnim 
knjigama upisani pokojnici obzirom da nasljednici nisu is-
punili zakonsku obvezu prijepisa prava vlasništva na svoje 
ime i u svoju korist.

3. Suzbijanje organizama štetnih za bilje

 Najčešći način borbe protiv štetnika je upotreba pe-
sticida koji se mogu primijeniti direktno na štetnika i indi-
rektno, poprskati biljku kojom će se štetnik kasnije hraniti. 
Općina Jakovlje javno objavljuje organizirana predavanja 
i radionice u vezi sa korištenjem pesticida, dok je obveza 
dobavljača, da ih prodaju samo ovlaštenim osobama koje 
posjeduju dopuštenje.

4. Gospodarenje biljnim ostatcima 

 Općina Jakovlje propisala  je Odlukom obvezu ukla-
njanja sa zemljišta sve biljne ostatke koji bi mogli biti 
uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u određenom 
agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi. Ukoliko se 
prilikom nadzora komunalnog reda ustanovi da je zemlji-
šte onečišćeno, Jedinstveni upravni odjel odnosno poljo-
privredni redar pisanim putem šalje vlasnicima upozorenja 
o onečišćenom zemljištu. Spaljivanje je Odlukom zabra-
njeno, osim u izuzetnim prilikama kada se moraju poštivati 
mjere zaštite od požara. 

5. Održavanje razine organske tvari i humusa u tlu 

Općina Jakovlje putem svoje web stranice javno objav-
ljuje dostupna organizirana predavanja i radionice u vezi 
poljoprivrednim zemljištem.

6. Održavanje povoljne strukture tla

 Općina Jakovlje, uz redovno održavanje nerazvrstanih 
cesta i poljskih puteva, održava u skladu sa svojim mo-
gućnostima prilaze poljoprivrednim zemljištima u proljeće 
odnosno na početku sezone te u jesen odnosno na kraju 
sezone, kako bi prilazi bili što prohodniji u doba pojačanog 
provoza poljoprivredne mehanizacije. Ujedno se savjetuje 
da se u uvjetima mokrog i vodom natopljenog zemljišta 
izbjegavaju obrade i provozi mehanizacijom na poljopri-
vrednom zemljištu, osim prilikom žetve i berbe usjeva.

7. Zaštita od erozije 
 

 Na mjestima gdje postoji mogućnost erozije ili kliz-
išta, Općina Jakovlje provodi održavanje minimalne  
pokrovnosti tla sukladno specifičnostima agroekološkog 

područja. Vlasnicima zemljišta preporuča se, da bi tijekom 
vegetacijskog razdoblja, na područjima na kojima je uo-
čena erozija, poljoprivredne površine trebale imati pokrov 
koji umanjuje erozije tla, a tijekom zime u uvjetima kada 
se na oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema 
pokrova primjenjuje se ograničena obrada tla.

Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i pravilnom 
obradom na poljoprivrednom zemljištu i ovisno o specifič-
nim karakteristikama tla.

 Zabranjeno je poljoprivredno zemljište nasipavati gra-
đevinskim otpadom ili drugim materijalom bez posebnog 
odobrenja, a u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta.

8. Održavanje plodnosti tla

 Plodnost tla se mora održavati primjenom agroteh-
ničkih mjera, uključujući gnojidbu, gdje je primjenjivo, 
kojom se povećava ili održava povoljan sadržaj makro i 
mikrohraniva u tlu, te optimalne fizikalne i mikrobiološke 
značajke tla.

PRIMJENA MJERA ZA UREĐIVANJE I 
ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

1. Održavanje živica i međa

 Upozoravaju se vlasnici ili posjednici poljoprivrednog 
zemljišta koji zasade živicu na obvezu redovitog održava-
nja i orezivanje iste, na način da spriječe njezino širenje na 
susjedno obradivo zemljište i putove, zasjenjivanje susjed-
nih parcela, da spriječe njenu zakorovljenost i da ne ometa 
promet, vidljivost i preglednost poljskog puta te se upozo-
ravaju na obvezu održavanja međa tako da budu vidljivo 
označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja te da 
ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.

2. Održavanje poljskih putova

Za provođenje mjera održavanja poljskih putova odgo-
vorni su vlasnici poljoprivrednog zemljišta.

3.  Uređivanje i održavanje kanala   

Na uređivanje odnosno održavanje kanala uključila se 
Općina Jakovlje, zajedno sa vlasnicima i posjednicima po-
ljoprivrednog zemljišta.

4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica          

Vezano uz sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela 
na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, vlasnici su 
se uglavnom pridržavali istoga te nisu sadili visoko raslinje 
neposredno uz među, što im je uz dugogodišnje bavljenje 
poljoprivrednom proizvodnjom poznato od ranije.
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ZAKLJUČAK 

 Područje Općine Jakovlje je u velikom dijelu pokrive-
no zelenim površinama, od kojih su neke zapuštene dugi 
niz godina, stoga nastoji aktivnim mjerama, utječući na 
svijest, potaknuti vlasnike i posjednike zemljišta na njiho-
vo redovito obrađivanje i sprečavanje njihove zakorovlje-
nosti.

 Općina Jakovlje redovito svake godine dostavlja na 
kućne adrese, objavljuje na web stranici Općine te ogla-
snoj ploči informaciju o obvezi redovitog održavanja po-
ljoprivrednog zemljišta, što se tiče oranica, ali i svih dru-
gih obradivih površina, uključujući okućnice i živice te o 
štetnim posljedicama u slučaju oglušivanja na propisane 
zakonske obveze.

KLASA:320-01/20-01/03
URBROJ:238/11-03/1-20-1    
Jakovlje, 20. ožujka 2020.

OPĆINSKA NAČELNICA 
Sanja Borovec, v.r.                     

5
Na temelju članka 87. Zakona o proračunu 
(Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), 
članka 10. stavka 1. točke 5. Pravilnika o 
postupku zaduživanja te davanja jamstava i 

suglasnosti  jedinica lokalne i područne (regionalne) sa-
mouprave (Narodne novine broj 55/09 i 139/10) i članka 
31. Statuta Općine Jakovlje (KLASA:021-05/20-01/05, 
URBROJ:238/11-01/1-20-1 od 27. veljače 2020. godine), 
Općinsko vijeće Općine Jakovlje na    22. sjednici održanoj 
31. ožujka 2020. godine donijelo je

ODLUKU
o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje 

 
Članak 1.

 Ovom Odlukom Općina Jakovlje se dugoročno kre-
ditno zadužuje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, 
Zagreb, Strossmayerov trg 9, za kapitalni projekt K100003 
Ulaganje na ceste u iznosu od 5.600.000,00 kuna s PDV-
om.

Članak 2.
 Općina Jakovlje kreditno će se zadužiti za realizaciju 

investicije iz članka 1. ove Odluke kod Hrvatske banke za 
obnovu i razvitak, Zagreb, Strossmayerov trg 9 u iznosu od 
5.600.000,00 kuna s PDV-om i to pod sljedećim uvjetima:

1. Iznos kredita: 5.600.000,00 kuna s PDV-om
2. Kreditor: Hrvatska banka za obnovu i razvitak 

(HBOR) – izravno kreditiranje putem programa kre-
ditiranja Investicije javnog sektora

3. Namjena kredita: Građevinski radovi, konzultantske 
usluge, koordinator i nadzor

4. Valuta kredita: u kunama
5. Krajnji rok korištenja kredita: 2 godine
6. Otplata kredita:10 godina bez počeka
7. Način otplate kredita: U 40 jednakih uzastopnih 

tromjesečnih rata koje dospijevaju zadnjeg dana u 
mjesecu. 

8. Kamatna stopa: 2,00% godišnje, fiksna (V. skupina 
razvijenosti)

9. Interkalarna kamata: U razdoblju korištenja kredita 
na iskorišteni iznos kredita obračunavat će se kama-
ta po metodi i u visini redovne. Kamate se obračuna-
vaju i naplaćuju kvartalno.

10. Zatezna kamata: U skladu s važećom Odlukom o ka-
matnim stopama HBOR-a, promjenjiva.

11. Naknada za obradu kredita: 0,5% jednokratno, prije 
prvog korištenja

12. Naknada za rezervaciju sredstava: Ne naplaćuje se
13. Prijevremena otplata kredita: Prijevremena otplata 

moguća je uz prethodnu pisanu obavijest HBOR- u 
te uključuje plaćanje naknade za prijevremeni po-
vrat kredita.

14. Naknada za prijevremenu otplatu kredita: 1% od 
svote prijevremeno otplaćene glavnice

15. Instrumenti osiguranja kredita: Standardni instru-
menti osiguranja za ovu vrstu financiranja, uključu-
jući, ali ne ograničavajući se na:

       - Mjenice korisnika kredita
       - Zadužnica korisnika kredita

Članak 3.
 Ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Jakovlje za 

potpisivanje ugovora o kreditnom zaduživanju, nakon do-
bivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske. 

 Ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Jakovlje za 
izdavanje zadužnica i mjenica za Općinu Jakovlje kao jam-
stvo osiguranja povrata kredita.

Članak 4. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti  

Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakov-
lje (KLASA:403-01/19-01/01, URBROJ:238/11-01/1-19-2 
od 20. prosinca 2019 godine).

Članak 5.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja-

vit će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje te se do-
stavlja na suglasnost Vladi Republike Hrvatske putem Mi-
nistarstva financija.

KLASA:403-01/19-01/01
URBROJ:238/11-01/1-20-3                                               
Jakovlje,       31. ožujka 2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE JAKOVLJE

Marijan Capek, v.r.     
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Na temelju članka 86a. Zakona o proraču-
nu (Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 
15/15.), članka 8. Odluke o izvršavanju Prora-
čuna Općine Jakovlje za 2020. godinu (KLA-

SA:400-08/19-01/03, URBROJ:238/11-01/1-19-1 od 20. 
prosinca 2019. godine) i članka 31. Statuta Općine Jakovlje 
(KLASA:021-05/20-01/05, URBROJ:238/11-01/1-19-1 
od 27. veljače 2020. godine), Općinsko vijeće Općine Ja-
kovlje na    22. sjednici održanoj 31. ožujka 2020. godine 
donijelo je

ODLUKU
o kratkoročnom kreditnom zaduženju Općine Jakovlje 

 
Članak 1.

 Ovom Odlukom odobrava se kratkoročno kreditno 
zaduženje Općine Jakovlje (u daljnjem tekstu: Odluka) 
uzimanjem kratkoročnog kredita u iznosu od 500.000,00 
kuna kod izabrane poslovne banke na rok otplate do godine 
dana.

Članak 2.
 Kreditna sredstva iz članka 1. ove Odluke koristit će se 

radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike 
priljeva sredstava i dospijeća obaveza.

Članak 3.
 Odabir poslovne banke potrebno je izvršiti na način da 

se izabere poslovna banka koja ponudi najpovoljnije uvjete 
kreditiranja. 

Članak 4.
 Ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Jakovlje za 

potpisivanje ugovora o kreditnom zaduživanju, te je nakon 
potpisa ugovora o istome dužna izvijestiti Općinsko vijeće 
Općine Jakovlje.  

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obja-

vit će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje. 

KLASA:403-01/20-01/03
URBROJ:238/11-01/1-20-1                                              
Jakovlje,       31. ožujka 2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE JAKOVLJE

Marijan Capek, v.r.
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Na temelju III. Poglavlja, točke 6., po-

dtočke 2. Programa aktivnosti u provedbi po-
sebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2020. godini (Narodne 

novine broj 3/2020) i članka 31. Statuta Općine Jakovlje 
(KLASA:021-05/20-01/05, URBROJ:238/11-01/1-20-1 
od 27. veljače 2020. godine) Općinsko vijeće Općine Ja-
kovlje, na svojoj 22. sjednici održanoj dana 31. ožujka 
2020. godine donosi

Z A K LJ U Č A K
o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstva  

za podmirenje troškova tijekom požarne sezone  
u 2020. godini

I.
 Ovim Zaključkom utvrđuje se da su osigurana sred-

stva u Proračunu Općine Jakovlje za podmirenje troškova 
redovnih aktivnosti tijekom požarne sezone putem financi-
ranja rada Vatrogasne zajednice Općine Jakovlje u iznosu 
od  300.000,00 kuna.

II.
 Ovim Zaključkom utvrđuje se Financijski plan za pro-

vođenje zadaća tijekom požarne sezone za područje Opći-
ne Jakovlje kako slijedi:

- unutar Financijskog plana Vatrogasne zajednice Op-
ćine Jakovlje za 2020. godinu osigurana su sredstva za 
dislokaciju i opremanje vatrogasaca.

III.
 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 

objaviti će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje.

KLASA:214-01/20-01/03
URBROJ:238/11-01/1-20-1   
Jakovlje, 31. ožujka  2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE JAKOVLJE

Marijan Capek, v.r.
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Na temelju III. Poglavlja, točke 6., podtočke 4. 
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mje-
ra zaštite od požara od interesa za Republiku 
Hrvatsku u 2020. godini (Narodne novine broj 

3/2020), Općinsko vijeće Općine Jakovlje na 22. sjednici 
od 31. ožujka 2020. godine, donijelo je

 
P L A N

AKTIVNOG UKLJUČENJA  
SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA  

NA PODRUČJU OPĆINE JAKOVLJE  
U PROTUPOŽARNOJ SEZONI U 2020. GODINI

 
Članak 1.

Ovim Planom utvrđuju se svi subjekti zaštite od poža-
ra na području Općine Jakovlje koji su uključeni u protu-
požarnu sezonu 2020. godine, odnosno koji su izvršitelji 
zadataka temeljem Plana operativne provedbe Programa 
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 
interesa za Republiku Hrvatsku u 2020. godini na području 
Općine Jakovlje,  Plana motrenja, čuvanja i ophodnje gra-
đevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i 
širenja požara i Plana korištenja teške građevinske mehani-
zacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja 
protupožarnih putova.

 
Članak 2.

  Subjekti zaštite od požara na području Općine Ja-
kovlje uključeni u protupožarnu sezonu 2020. godine su:

 - Općinsko vijeće Općine Jakovlje,
 - Općinska načelnica Općine Jakovlje,
 - Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje,
 - Vatrogasna zajednica Općine Jakovlje koju čine Do-

brovoljna vatrogasna društva Jakovlje, Igrišće i Kra-
ljev Vrh,

 - Stožer civilne zaštite Općine Jakovlje,
 - vlasnici odnosno posjednici privatnih šuma i šum-

skih površina,
 - Javna ustanova Park prirode Medvednica – motrenje 

za dio Parka na području Općine Jakovlje,
 - tvrtke i vlasnici koji posjeduju tešku građevinsku 

mehanizaciju iz Plana korištenja teške građevinske 
mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosje-
ka i probijanja protupožarnih putova području Opći-
ne Jakovlje,

 - tvrtke iz Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevi-
na i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i 
širenja požara, 

 - Hrvatske šume – Šumarija Donja Stubica,
 - Policijska postaja Zaprešić,
 - Mjesni odbori na području Općine Jakovlje.
 

Članak 3.
Subjekti zaštite od požara iz članka 2. ovoga Plana 

uključeni su u protupožarnu sezonu 2020. godine izvrše-
njem zadataka iz Planova navedenih u članku 1. ovog Plana.

Članak 4.
 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti 

će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje.

KLASA:214-01/20-01/04
URBROJ:238/11-01/1-20-1    
Jakovlje, 31. ožujka  2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE JAKOVLJE

Marijan Capek, v.r.

Na temelju III. Poglavlja, točke 6., podtočke 
5. Programa aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za Republi-
ku Hrvatsku u 2020. godini (Narodne novine 

broj 3/2020) i članka 31. Statuta Općine Jakovlje (KLA-
SA:021-05/20-01/05, URBROJ: 238/11-01/1-20-1 od 27. 
veljače 2020. godine), Općinsko vijeće Općine Jakovlje 
dana 31. ožujka 2020. godine donosi 

Z A K LJ U Č A K
o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave 

zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara

Članak 1.
Ovim Zaključkom utvrđuje se popis lokaliteta i prosto-

ra za uspostavu odgovarajućih zapovjednih mjesta kod za-
povijedanja i koordinacije u gašenju požara prilikom inter-
vencija kod velikih požara otvorenog prostora kako slijedi:

- Zgrada Općine Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, Jakovlje
- Prostorije DVD-a Jakovlje, Dvorska ulica 1a, Jakovlje
- Prostorije DVD-a Igrišće, Gajeva ulica 81, Igrišće
- Prostorije DVD-a Kraljev Vrh, Školska ulica 1,  

Kraljev Vrh

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 

objaviti će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje.

KLASA:214-01/20-01/05
URBROJ:238/11-01/1-20-1    
Jakovlje, 31. ožujka  2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE JAKOVLJE

Marijan Capek, v.r.
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