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AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 31. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine
Jakovlje 2/13) Općinsko vijeće Općine Jakovlje na 4. sjednici održanoj dana 13. studenoga 2017. godine donosi
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ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Skupštine LAG-a
„Zeleni bregi“
Članak 1.
Ovom Odlukom Snježana Bužinec razrješuje se dužnosti člana Skupštine LAG-a „Zeleni bregi“.
Članak 2.
Za člana Skupštine LAG-a „Zeleni bregi“ imenuje se
načelnica Općine Jakovlje Sanja Borovec.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje.
KLASA: 021-05/17-01/28
URBROJ: 238/11-01/1-17-2			
Jakovlje, 13. studenoga 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE JAKOVLJE
Marijan Capek, v.r.
Na temelju članka 6. Zakona o savjetima mladih (NN br. 41/14) i članka 31. Statuta Općine
Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje
2/13) Općinsko vijeće Općine Jakovlje na 4.
sjednici održanoj dana 13. studenoga 2017. godine donosi
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ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Jakovlje
I. Opće odredbe
Članak 1.
Savjet mladih Općine Jakovlje (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo Općine Jakovlje koje
promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju
njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim
poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje
mladih Općine Jakovlje.
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Članak 2.
Savjet mladih svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na pripremu, donošenje i provedbu
odluka Općinskog vijeća koje su od interesa za mlade, a
time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini i razrješavanje problema mladih.
Članak 3.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i
ženski spol.
II. Broj i sastav članova
Članak 4.
Savjet mladih ima pet (5) članova, uključujući predsjednika i zamjenika.
Članak 5.
U savjet mladih biraju se mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od
navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina
života koji imaju prebivalište na području Općine Jakovlje.
III. Način izbora članova
Članak 6.
Općinsko vijeće Općine Jakovlje bira članove Savjeta
mladih i njihove zamjenike na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura, u skladu sa zakonom kojim se uređuje
sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statutom Općine Jakovlje, Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Jakovlje, Zakonom o savjetima mladih i ovom
Odlukom.
Članak 7.
Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura
ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka,
sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.
Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina
mladih, to mora biti skupina od najmanje 20 (dvadeset)
mladih.
Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 1. ovog
članka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove
Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata
za člana Savjeta mladih.
Članak 8.
Općinsko vijeće Općine Jakovlje pokreće postupak biranja članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika donošenjem odluke o objavi javnog poziva.
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Postupak izbora iz stavka 1. ovog članka počinje objavom javnog poziva za isticanje kandidatura najmanje na
mrežnim stranicama Općine Jakovlje.
Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih mora sadržavati:
- opis postupka izbora sukladno Zakonu o savjetima
mladih.
- uvjete za isticanje kandidatura sukladno Zakonu o savjetima mladih,
- rokove za prijavu
- rok u kojem će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata
- rok izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih.
Članak 9.
Najmanje 3 (tri) mjeseca prije isteka mandata članova
Savjeta mladih, javni poziv za isticanje kandidatura objavljuje se najmanje na mrežnim stranicama Općine Jakovlje.
Članak 10.
Pisane i obrazložene kandidature predaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, na propisanom
obrascu, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave javnog poziva.
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka obavezno mora sadržavati:
- naziv i sjedište predlagatelja
- podatke o kandidaturi (ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, dokaz o prebivalištu kandidata
– fotokopija osobne iskaznice)
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature, te ovjeru prijedloga od ovlaštene
osobe predlagatelja,
- obrazloženje prijedloga
U razmatranje se uzimanju samo pravovremeni i potpuni prijedlozi kandidata.
Članak 11.
Nakon zaprimljenih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata obavlja Odbor za izbor i imenovanje
Općinskog vijeća Općine Jakovlje koja u roku od 15 (petnaest) dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja
izvješće o provjeri formalnih uvjete te utvrđuje popis važećih kandidatura koje dostavlja Općinskom vijeću Općine
Jakovlje i objavljuje ih najmanje na mrežnim stranicama
Općine Jakovlje.
Članak 12.
Općinsko vijeće Općine Jakovlje na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće
o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura
za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
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Postupak glasovanja i izbora članova i zamjenika članova savjeta mladih provodi Odbor za izbor i imenovanje
Općinskog vijeća Općine Jakovlje.
Članak 13.
Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred
onoliko kandidata na listiću koliko po ovoj Odluci ima članova Savjeta mladih.
U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog
dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova
Savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu
nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova.
Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi
Savjeta mladih.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se najmanje na mrežnim stranicama
Općine u roku od 48 (četrdesetosam) sati od utvrđivanja
rezultata.
IV. Konstituiranje Savjeta mladih
Članak 14.
Prvu sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća Općine Jakovlje u roku od 30 (trideset) dana
od dana objave rezultata izbora, koji predsjedava sjednici
do izbora predsjednika savjeta mladih.
Savjet mladih se smatra konstituiranim izborom predsjednika Savjeta mladih.
Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih objavljuje se
najmanje na mrežnim stranicama Općine Jakovlje.
Članak 15.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih
biraju i razrješuju članovi Savjeta mladih većinom glasova
svih članova.
Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika je 3 (tri)
godine i istovjetan je s mandatom članova Savjeta mladih.
Ako Savjet mladih u roku od 30 (trideset) dana od dana
proglašenja službenih rezultata izbora za članove Savjeta
mladih ne izabere predsjednika Savjeta mladih, Općinsko
vijeće Općine Jakovlje objavit će novi javni poziv za izbore članova i zamjenika članova Savjeta mladih.w
Ako predsjednik Savjeta bude razriješen prije isteka
mandata, postupak izbora predsjednika provodi se na isti
način i po istom postupku, a njegov mandat traje najdulje
do isteka mandata članova izabranih na redovitim izborima.
V. Mandat članova
Članak 16.
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na
razdoblje od 3 (tri) godine i mogu ponovno biti birani za
člana Savjeta mladih.
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Mandat članova počinje danom konstatiranja Savjeta
mladih i traje do stupanja na snagu Odluke Općinskog vijeća Općine Jakovlje o objavljivanju Javnog poziva za izbor
članova Savjeta mladih.
Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz
mandat člana Savjeta mladih, odnosno mandat zamjenika
člana Savjeta mladih prestaje prestankom mandata člana
Savjeta mladih.
Općinsko vijeće Općine Jakovlje razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata:
- na osobni zahtjev člana
- ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica
Savjeta mladih u godini dana
Član Savjeta mladih koji za vrijeme trajanja mandata
navrši trideset (30) godina nastavlja s radom u Savjetu mladih do isteka mandata na koji je izabran.
Ako se broj članova Savjeta mladih spusti ispod 5 (pet)
članova, Općinsko vijeće Općine Jakovlje provodi postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta mladih
koliko ih je prestalo biti članom Savjeta mladih prije isteka
mandata. Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se
primjenjuju odredbe ove Odluke koje se odnose na izbor
članova Savjeta mladih.
Mandat članova Savjeta mladih izabranih postupkom
dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta
mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta mladih.
Općinsko vijeće Općine Jakovlje raspustit će Savjet
mladih samo ako Savjet mladih ne održi sjednicu dulje od
6 (šest) mjeseci.
VI. Način rada Savjeta mladih
Članak 17.
Savjet mladih u svojem djelokrugu obavlja slijedeće
poslove:
- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima
značajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz
djelokruga Općinskog vijeća Općine Jakovlje koji su
od interesa za mlade,
- u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća Općine
Jakovlje inicira u Općinskom vijeću Općine Jakovlje donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje
programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine, raspravu o
pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje
položaja mladih na području Općine, te način rješavanja navedenih pitanja,
- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća Općine Jakovlje prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanja položaja mladih na području
Općine davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o
pitanjima i temama od interesa za mlade,
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- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i
prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenja programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje
položaja mladih,
- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu
suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
- predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću
Općine Jakovlje program rada popraćen financijskim
planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,
- po potrebi poziva Općinsko vijeće Općine Jakovlje na
sjednice Savjeta mladih,
- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike
za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za
mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivana kriterija financiranja organizacija
mladih i za mlade,
- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za
mlade.
VII. Djelokrug rada Savjeta mladih
Članak 18.
Savjet mladih održava redovite i izvanredne sjednice
koje saziva i njima predsjeda predsjednik Savjeta mladih.
Redovite sjednice Savjeta mladih predsjednik je dužan
sazvati najmanje jednom svaka 3 (tri) mjeseca, a po potrebi
i češće.
Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih u roku od 15 (petnaest) dana od dana
dostave zahtjeva.
Članak 19.
Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je
na sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih.
Član Savjeta mladih, odnosno njegov zamjenik koji
ima osobni interes u donošenju odluka o nekim pitanjima
može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od
odlučivanja.
Ako je član Savjeta mladih spriječen sudjelovati na
sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje ga njegov zamjenik te
pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.
Članak 20.
Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta mladih.
Predsjednik Savjeta mladih:
- saziva i vodi sjednice Savjeta mladih,
- predstavlja Savjet mladih
- obavlja druge poslove sukladno Zakonu i Poslovniku
o radu Savjeta mladih.
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Članak 21.
Predsjednika Savjeta mladih, kada je iz opravdanih razloga spriječen obavljati svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik predsjednika Savjeta mladih.
Ako zamjenik predsjednika Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim aktima Općine
te Poslovniku o radu Savjeta mladih, predsjednik Savjeta
mladih ili najmanje 1/3 članova Savjeta mladih može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s funkcije zamjenika predsjednika Savjeta mladih i izbor novog zamjenika
predsjednika Savjeta mladih.

Program rada Savjet mladih donosi većinom glasova
svih članova Savjeta te ga podnosi na odobravanje Općinskom vijeću Općine Jakovlje, najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za slijedeću kalendarsku godinu.
Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu
Općinskom vijeću Općine Jakovlje do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje
načelniku Općine Jakovlje koji ga objavljuje na mrežnim
stranicama Općine.

Članak 22.
Ako predsjednik Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti sukladno Zakonu, općim aktima Općine te Poslovniku o radu, Savjet mladih može natpolovičnom većinom
glasova svih članova pokrenuti postupak njegovog razrješenja s funkcije predsjednika Savjeta mladih i izbora novog predsjednika.
Ako zamjenik predsjednika Savjeta ne pokrene postupak izbora novog predsjednika Savjeta mladih sukladno
stavku 1. ovog članka, Općinsko vijeće Općine Jakovlje,
sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih, može u pisanom obliku uputiti Savjetu mladih inicijativu za pokretanje
postupka izbora novog predsjednika Savjeta mladih.

Članak 26.
Savjet mladih, prema potrebi, osniva stalna i povremena radna tijela za pripremu i provedbu Programa rada
Savjeta i lokalnih programa za bolji položaj mladih i razrješavanje problema mladih.
U radna se tijela, osim članova Savjeta, mogu birati,
bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja za koja
se osnivaju radna tijela, a koji mogu svojim stručnim znanjima utjecati na bolju pripremu programa i njihovo ostvarivanje.
Prema potrebi, radna tijela sudjeluju u organiziranju
foruma, tribina, predavanja i radionica za pojedine specijalizirane sadržaje od interesa za mlade.

Članak 23.
Savjet mladih može, u skladu sa svojim djelokrugom,
imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža
područja djelovanja, te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste
problema mladih.
U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava
glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i
rad s mladima.

X. Financiranje, prostorni i drugi uvjeti za rad

VIII. Poslovnik o radu i Program rada
Članak 24.
Savjet mladih donosi Poslovnik o radu većinom glasova svih članova Savjeta mladih.
Poslovnikom o radu pobliže se uređuje način rada Savjeta mladih u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.
Članak 25.
Svoj rad Savjet mladih temelji na programu rada koji
se donosi za kalendarsku godinu, a sadržava slijedeće aktivnosti:
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog
programa djelovanja za mlade,
- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade,
- suradnju s tijelima Općine u politici za mlade,
- suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u
Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
- te ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih.

IX. Radna tijela Savjeta mladih

Članak 27.
Sredstva za rad Savjeta mladih, prostorne i druge materijalne uvjete za rad Savjeta osigurava Općina Jakovlje.
Financijska sredstva za rad Savjeta mladih sukladno
mogućnostima osiguravaju se u Proračunu Općine Jakovlje.
Stručne i administrativne poslove za potrebe rada Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Jakovlje.
Članovi Savjeta mladih za svoj rad nemaju pravo na
naknadu.
Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih, kao i
drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu mladih i primjenu Zakona o savjetima mladih.
XI. Odnos Savjeta mladih, Općinskog vijeća i
Načelnika
Članak 28.
Općinsko vijeće Općine Jakovlje dostavlja Savjetu
mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice, te zapisnike s održanih sjednica u istom roku, kao i članovima
Općinskog vijeća Općine Jakovlje, te na drugi prikladan
način informira Savjet mladih o svim svojim aktivnostima.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Jakovlje po potrebi, a najmanje svaka 3 (tri) mjeseca, održava zajednički
sastanak sa Savjetom mladih, na koji po potrebi poziva i
druge članove Općinskog vijeća Općine Jakovlje i druga
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tijela Općine, a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od
interesa za mlade, te o suradnji Općinskog vijeća Općine
Jakovlje i drugih tijela Općine sa Savjetom mladih.
Inicijativu za zajednički sastanak predsjednika Općinskog vijeća Općine Jakovlje i Savjeta mladih može pokrenuti i Savjet mladih.
Članak 29.
Općinsko vijeće Općine Jakovlje na prijedlog Savjeta
mladih raspravlja o pitanjima od interesa za mlade najkasnije na prvoj sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva Savjeta mladih pod uvjetom da je prijedlog podnesen
najkasnije 7 (sedam) dana prije dana održavanja sjednice
Općinskog vijeća Općine Jakovlje.
Članak 30.
Savjet mladih surađuje s načelnikom Općine redovitim
međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na druge načine.
Načelnik Općine po potrebi, a najmanje svaka 3 (tri)
mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih,
a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za
mlade, te o suradnji načelnika Općine i Savjeta mladih.
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Načelnik Općine svakih 6 (šest) mjeseci pisanim putem obavještava Savjet mladih o svojim aktivnostima koje
su od važnosti ili interesa za mlade.
XII. Završne odredbe
Članak 31.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 2/07).
Članak 32.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Jakovlje.
KLASA: 021-05/17-01/30
URBROJ: 238/11-01/1-17-1		
Jakovlje, 13. studenoga 2017.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE JAKOVLJE
Marijan Capek, v.r.
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Stranica 7

AKTI OPĆINSKE NAČELNICE

1

U skladu s člankom 18. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine
br. 63/08. i 90/10), temeljem članka 45. Statuta općine Jakovlje, (Službeni glasnik općine Jakovlje br. 2/13),
te Odluke Općinskog vijeća Općine Jakovlje o ustrojstvu programa predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj: 5/14), općinska načelnica općine Jakovlje donosi:
ODLUKU
o programu predškole u pedagoškoj godini 2017./2018.

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se program predškole u pedagoškoj godini 2017./2018. u trajanju od 250 sati rada u razdoblju od 01. 10. 2017. do 31. 05. 2018. godine.
II.
Utvrđuje se da program pedškole pohađa ukupno 20-oro djece (jedna skupina) i da ukupni trošak za jednu skupinu
iznosi 25.987,00 kuna.
III.
Općina Jakovlje financirat će program iz točke I. Ove Odluke iz Proračuna za 2018. godinu.
RAZDJEL: 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA: 003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBAZOVANJE
AKTIVNOST: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
KONTO: 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV.

KLASA:601-01/17-01/04
URBROJ:238/11-03/4-17-2
Jakovlje, 24. listopada 2017.

2

OPĆINSKA NAČELNICA
Sanja Borovec, v.r.

Na temelju članka 3. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja općine Jakovlje, (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 7/09 i 6/11), načelnica općine Jakovlje donijela je
ODLUKU
o broju i visini stipendija za učenike i studente u šk. godini 2017./2018.

I.
Utvrđuje se da će se u školskoj godini 2017./2018. raspisati natječaj za:
1. 4 učeničke stipendije (3 za učenike prvih razreda i 1 za učenike viših razreda).
2. 4 studentske stipendije (3 za studente prve godine i 1 za studente viših godina)
II.
Visina stipendije u školskoj godini 2017./2018. iznosi:
1. Za učenike 400,00 kuna mjesečno.
2. Za studente 600,00 kuna mjesečno.
III.
Ako se ne javi dovoljan broj učenika/studenata za određene razrede/godinu, stipendija se može dodijeliti učeniku/
studentu koji ispunjava uvjete bez obzira na razred, ali u okviru ukupnog broja planiranih novo odobrenih stipendija.
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IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje.
KLASA: 604-01/17-01/02

URBROJ:238/11-03/4-17-1
Jakovlje, 9. studeni 2017.

3

OPĆINSKA NAČELNICA
Sanja Borovec, v.r.

Na temelju članka 22. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje br. 7/09 i 6/11), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Jakovlje na sjednici održanoj dana 9. studenoga 2017. godine donijelo je
ODLUKU
O NASTAVKU ISPLATE STIPENDIJE U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

I.
U školskoj/akademskoj godini 2017./2018. pravo na nastavak isplate stipendije ostvaruju slijedeći:
Učenici
Red. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ime i prezime
Hrvoje Belinić
Petra Horvatović
Dominik Pušek
Borna Svetec
Kristijan Špiček
Paula Kovačec

Adresa stanovanja
Jakovlje, Toplička 140
Jakovlje, Sv.Doroteje 154
Kr. Vrh, Zelengajska 11
Igrišće, Zelengajska 3
Igrišće, Jaguštova 12
Igrišće, Gajeva 68

Naziv škole
Gornjogradska gimnazija u Zagrebu
Zdravstveno učilište u Zagrebu
Zdravstveno učilište u Zagrebu
Elektrotehnička škola u Zagrebu
Elektrotehnička škola u Zagrebu
Gimnazija T. Brezovačkog, Zagreb

Razred
2017./18.
II.
II.
II.
III.
II.
IV.

Studenti
Red. Br.

Ime i prezime

Adresa stanovanja

Naziv fakulteta

Godina
2017./18.

1.

Andrea Mandić

Igrišće, Čret 11

Filozofski fakultet u Zagrebu

V.

2.

Andrea Pušek

Kr. Vrh, Zelengajska 11

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb

IV.

3.

Ana Ruškač

Jakovlje, Zagrebačka 52

Filozofski fakultet Zagreb,

V.

4.

Veronika Šagud

Jakovlje, Toplička 110

Učiteljski fakultet, Zagreb

III.

5.

Ivan Gredičak

Jakovlje, Zagrebačka 168

Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu

III.

6.

Matea Kumiša

Jakovlje, Zagorska 25a

Ekonomski fakultet u Zagrebu

II.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine Jakovlje.
KLASA: 604-01/17-01/01
URBROJ:238/11-01/4-17-3
Jakovlje, 9. studeni 2017.
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PREDSJEDNICA POVJERENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA
Sanja Borovec, v.r.

