
 
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
KLASA:021-05/17-01/07 
URBROJ:238/11-02/1-17-1 
Jakovlje, 21. ožujak  2017. 
 
 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 

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

28. (utorak) ožujka   2017. godine s početkom u 18,00 sati 
 
u prostorijama Općinske vijećnice  općine Jakovlje. 
 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 

 
D n e v n i   r e d: 

   
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 

28. veljače  2017. godine. 
1. Godišnji izvještaj općinske načelnice o izvršenju Proračuna općine Jakovlje za 2016. 

godinu te prijedlog za donošenje od strane Općinskog vijeća. 
a) Prijedlog za donošenje Odluke  o rasporedu rezultata poslovanja  za 2016. godinu. 

2. Izvješće općinske načelnice o: 
a) Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 

2016. godinu, te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
b) Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog 

građevinskog zemljišta za 2016. godinu, te prijedlog za donošenje Odluke o 
prihvaćanju istog. 

c) Izvršenju Socijalnog programa za 2016. godinu, te prijedlog za donošenje 
Odluke o prihvaćanju istog. 

d) Izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu, te prijedlog za 
donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

e) Izvršenju Programa javnih potreba u športu na području općine Jakovlje za 
2016. godinu, te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

f) Izvršenju Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području 
općine Jakovlje za 2016. godinu, te prijedlog za donošenje Odluke o 
prihvaćanju istog. 

g) Izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na 
kojima postoji stanarsko pravo za 2016. godinu, te prijedlog za donošenje 
Odluke o prihvaćanju istog. 

h) Izvršenju Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu,  
te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

3. Izvješće općinske načelnice o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. 
godine, te prijedlog Odluke o prihvaćanju istog.  

4. Prijedlog za donošenje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Općine Jakovlje.  



5. Prijedlog za donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje.  

6. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga 
općine Jakovlje 

7. Prezentacija stanja sigurnosti na području PP Zaprešić za 2016. godinu.  
8. Pitanja i prijedlozi.  
 
 
.   Molim da se na sjednicu odazovete u zakazano vrijeme. 

 
 

                   S poštovanjem, 
 

                                                                
 PREDSJEDNIK 
 OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE 
 JAKOVLJE 
 Stjepan Jagušt 
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