
 
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
KLASA:021-05/17-01/32 
URBROJ:238/11-02/1-17-1 
Jakovlje, 14. prosinca  2017. 
 
 
 Na temelju članka 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jakovlje (Službeni 
glasnik Općine Jakovlje broj 5/09), 

 
S A Z I V A M 

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

21. (četvrtak) prosinca  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 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 13. studenoga 

2017. godine. 
1. a) Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika, 

b) Prijedlog za donošenje Zaključka o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga 
    i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 
   - polaganje svečane prisege 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o Proračunu Općine Jakovlje za 2018. godinu s bilancom prihoda i 
rashoda i pripadajućim financijskim planovima, te projekcijama za 2019. i 2020. godinu. 

3. Prijedlog za donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jakovlje za 2018. godinu. 
4. Prijedlog za donošenje: 

a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta za 2018. 

godini, 
c) Socijalnog Programa za 2018. godinu, 
d) Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, 
e) Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2018. godinu, 
f) Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Jakovlje za 

2018. godinu, 
g) Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko 

pravo za 2018. godinu, 
h) Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu. 

5. Prijedlog za donošenje Odluke o II. Izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2017. godinu s bilancom 
prihoda i rashoda. 

6. Prijedlog za donošenje Odluke o: 
a) II. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, 
b) II. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta 

za 2017. godinu, 
c) II. Izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2017. godinu, 
d) II. Izmjeni Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine 

Jakovlje za 2017. godinu. 



 
7. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom Vijeću Općine Jakovlje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. 
godine. 

8. Prijedlog za donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jakovlje u 2017. 
godini. 

9. Prijedlog za donošenje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Jakovlje u 2017. 
godini. 

10. Prijedlog za donošenje Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jakovlje 
za 2018. godinu.  

11. Prijedlog za donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine 
Jakovlje za 2018. godinu.  

12. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja 
sustavom javne rasvjete Općine Jakovlje (PROJEKT NEWLIGHT). 

13. Prijedlog za donošenje Odluke o objavi javnog poziva o osnivanju Savjeta mladih Općine Jakovlje. 
14. Prijedlog za donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Jakovlje. 
15. Pitanja i prijedlozi.  

 
                   Molim da se na sjednicu odazovete u zakazano vrijeme. 

 
                   S poštovanjem, 
 

                                                                
 PREDSJEDNIK 
 OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JAKOVLJE 
  
 Marijan Capek 
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