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Jakovlje, 11. kolovoza  2016. 
 

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE JAKOVLJE 

 
Poštovani, 
 

U nastavku dajem obrazloženje prijedloga Dnevnog reda za 28. sjednicu Općinskog 
Vijeća Općine Jakovlje za dan 01. rujna  2016. godine kako slijedi: 
 

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine 
Jakovlje od 07. lipnja 2016. godine. 
Skraćeni zapisnik dostavljam u privitku. 

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Jakovlje za 2016. godinu za 
razdoblje od 01.01.- 30.06.2016. godine, te prijedlog za donošenje istog. 

          U razdoblju 01.01.-30.06.2016. godine ostvareni su prihodi u iznosu od   
          3.650.643,00 kn, i rashodi u iznosu od 3.023.761,62 kn, preneseni manjak iz  
          2015. godine iznosio je -186.800,55 kn, što znaĉi da je višak prihoda nad  
          rashodima 440.080,83 kn. Sve obaveze Općina je izvršavala na vrijeme i  
          prema dospijeću plaćanja, prijavljeno je više projekata na natjeĉaje za koje je  
          tek krajem svibnja ili lipnja primljena obavijest o prihvaćanju, stoga je i nabava  
          za izvršenje radova ili usluga bila tek krajem izvještajnog razdoblja ili kasnije, i  
          realizirat će se u drugoj polovici godine. 

2. Izvješće o radu općinske načelnice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. 
godine, te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog.  
Izvješće o radu za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine dostavljam u prilogu. Iz Izvješće 
je vidljivo da je Općina aktivno sudjelovala u pripremi i donošenju više strateških 
dokumenata, da su se redovito prijavljivali projekti za natjeĉaja (sukladno pravilima u 
natjeĉajima), da je više projekata prihvaćeno, neki su realizirani, a ostali će se provesti 
u drugoj polovici godine. Provedeno je i više natjeĉaja iz podruĉja nabave i sklopljeni su 
ugovori. Naĉelnica je donijela i niz odluka o subvencijama i sufinanciranju udruga, 
škole, vrtića, poljoprivrednika i graĊana (prijevoz, socijala). 

3. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji zemljišta potrebnog za realizaciju 
projekta: Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava 
cestovnog prometa nerazvrstana cesta Igriška ulica u Općini Jakovlje.  
Budući da je za dovršetak projekta za ishoĊenje graĊevinske dozvole za asfaltiranje 
Igriške ulice potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose, odnosno dokupiti zemljište za 
proširenje prometnice, predlažem da Vijeće donese Odluku, prema popisu koji 
dostavljam u privitku. 

4. Pitanja i prijedlozi.  
 

                   S poštovanjem, 

                          OPĆINSKA NAĈELNICA 
       Snježana Bužinec, mag. polit.   



                                           


