
 
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

KLASA:021-05/18-01/07 
URBROJ:238/11-02/1-18-1 
Jakovlje, 22. ožujka  2018. 
 
 Na temelju članka 52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine 
Jakovlje broj 1/18), 

 
S A Z I V A M 

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

29. (četvrtak) ožujka  2018. godine s početkom u 18,30 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 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 31. siječnja 

2018. godine. 
1. Godišnji izvještaj Općinske načelnice o izvršenju Proračuna Općine Jakovlje za 2017. godinu te 

prijedlog za donošenje od strane Općinskog vijeća. 
2. Prijedlog za donošenje Odluke  o raspodjeli rezultata za 2017. godinu. 
3. Izvješće općinske načelnice o:  

a) Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu te 
    prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
b) Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta za 
    2017. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
c) Izvršenju Socijalnog programa na području Općine Jakovlje za 2017. godinu te prijedlog za 
    donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
d) Izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2017. godinu te 
    prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
e) Izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Općine Jakovlje za 2017. godinu te 
    prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
f) Izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine 
   Jakovlje za 2017. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
g) Izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji 
    stanarsko pravo za 2017. godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 
h) Izvršenju Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu te prijedlog za 
    donošenje Odluke o prihvaćanju istog. 

4. Izvješće Općinske načelnice o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine te 
prijedlog Odluke o prihvaćanju istog.  

5. Izvješće Općinske načelnice o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za 2017. 
godinu te prijedlog za donošenje Odluke o prihvaćanju istog.  
 
 
 
 
 



6. Izvješće društva Eko-flor plus, d.o.o. o  radu za javnu uslugu prikupljanje komunalnog otpada za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine te prijedlog za prihvaćanje istog. 

7. Prijedlog za donošenje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Općine Jakovlje. 
8. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakovlje. 
9. Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jakovlje za 

razdoblje 2017.-2022. godine. 
10. Zahtjev trgovačkog društva SC Hren d.o.o., K.Š.Đalskog 7, Igrišće, Jakovlje prema Općini Jakovlje 

za izdavanjem jamstva za zaduživanje te prijedlog za donošenje Zaključka o istom. 
11. 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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