
 
 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
KLASA:021-05/15-01/13 
URBROJ:238/11-02/1-15-1 
Jakovlje, 14. prosinac  2015. 
 
 Na temelju članka 33. Poslovnika o radu Općinskog Vijeća općine Jakovlje (Službeni 
glasnik Općine Jakovlje broj 5/09), 

 
S A Z  I V A M 

 
24. sjednicu Općinskog Vijeća Općine Jakovlje koja će se održati dana  
 

21. prosinca (ponedjeljak)  2015. godine s početkom u 17,30 sati 
 
u prostorijama općinske vijećnice Općine Jakovlje, ul. Adele Sixta 2, Jakovlje. 
 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 
 

D n e v n i   r e d: 
   

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa: 
a)  22. sjednice Općinskog Vijeća Općine Jakovlje, održane dana 14. rujna 2015. 

godine, 
b) 23. sjednice Općinskog Vijeća Općine Jakovlje, održane dana 06. listopada 

2015. godine, 
1. Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2015. 

godinu s bilancom prihoda i rashoda. 
2. Prijedlog za donošenje Odluke o: 

a) I. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2015. godinu, 

b) I. izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog 
građevinskog zemljišta za 2015. godinu. 

c) I. izmjeni Socijalnog Programa za 2015. godinu, 
d) I. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu, 
e) I izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području općine Jakovlje za 

2015. godinu, 
f) I. izmjeni Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području 

općine Jakovlje za 2015. godinu, 
g) I. izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini.  

3. Prijedlog za donošenje Odluke o Proračunu Općine Jakovlje za 2016. godinu s 
bilancom prihoda i rashoda i pripadajućim financijskim planovima, te projekcijama za 
2017. i 2018. godinu,  

4. Prijedlog za donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jakovlje za 2016. 
godinu, 

5. Prijedlog za donošenje: 
a)  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. 

godinu, 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog 

zemljišta za 2016. godinu. 
c) Socijalnog Programa za 2016. godinu, 
d) Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu, 
e) Programa javnih potreba u sportu na području općine Jakovlje za 2016. 

godinu, 



f) Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području općine 
Jakovlje za 2016. godinu, 

g) Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima 
postoji stanarsko pravo za 2016. godinu, 

h) Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu. 
6. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom Vijeću Općine Jakovlje za razdoblje od 01. 
siječnja do 31. prosinca 2016. godine. 

7. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za ulazak Općine Jakovlje u 
sustav urbane aglomeracije Zagreb. 

8. Prijedlog za donošenje Odluke o raskidu Ugovora o zakupu poslovnog prostora na 
adresi Jakovlje, Stara cesta 1.  

9. Prijedlog za donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području 
Općine Jakovlje u 2015. godini.  

10. Prijedlog za donošenje Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području 
Općine Jakovlje za 2016. godinu.  

11. Prijedlog za donošenje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine 
Jakovlje u u 2015. Godini. 

12. Prijedlog za donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na 
području Općine Jakovlje za 2016. godinu.  

13. Pitanja i prijedlozi.  
 

.   Molim da se na sjednicu odazovete u zakazano vrijeme. 
 

                   S poštovanjem, 
 

                                                                
 PREDSJEDNIK 
 OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 
 JAKOVLJE 
 Stjepan Jagušt 
 

                    


