
   
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
KLASA:024-01/22-01/24 
URBROJ:238-11-02/1-22-1 
Jakovlje, 21. listopada 2022.   
 
 Na temelju članka 52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jakovlje („Službeni glasnik Općine Jakovlje“ broj 
1/21), 

 
S A Z I V A M 

 
 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jakovlje koja će se održati dana  
 

27. (četvrtak) listopada 2022. godine s početkom u 18,00 sati 
 
u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jakovlje, Dvorska 1A, Jakovlje. 
 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 

 
D n e v n i   r e d: 

   
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 12. rujna 2022. godine. 
1. Aktualni sat. 
2. Prijedlog Odluke o VI. izmjenama i dopunama odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje. 
3. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na povećanje ekonomske cijene redovnog programa za djecu 

predškolske dobi Dječjeg vrtića Bambi koja borave u Područnom objektu Jakovlje. 
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima u 2022. godini. 
5. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Jakovlje. 
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti društvu SE Jakovlje j.d.o.o. za osnivanje prava stvarne služnosti na 

javnom dobru u općoj uporabi. 
7. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Jakovlje. 
8. Prijedlog Odluke o suglasnosti s ugovorom o pripajanju trgovačkog društva HUMVIO d.o.o. trgovačkom 

društvu Zagorski vodovod d.o.o. 
9. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Jakovlje. 
10. Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Jakovlje. 
11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Sanacija prometnica oštećenih u 

potresu na području Općine Jakovlje. 
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Pojačanje građevinske konstrukcije 

zgrade Općine Jakovlje oštećene u potresu tijekom 2020. godine. 
13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Izgradnja dječjeg vrtića u Jakovlju. 
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Sanacija klizišta u Ulici svete 

Doroteje kod kbr.220, Općina Jakovlje. 
15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Zaželi u Općini Jakovlje II. 
16. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Toplička 

cesta _ N-J10. 
17. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Cvjetna 

ulica_N-I01. 
18. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Kovačeva 

ulica_ N-J04. 
 
  Molim da se na sjednicu odazovete u zakazano vrijeme. 
 
             S poštovanjem, 
 
 
 
                                                                                                             PREDSJEDNIK 
                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JAKOVLJE 
                                                                                                              Mario Hlad, v.r. 

 


