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      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
KLASA:021-05/19-01/02 
URBROJ:238/11-02/1-19-1 
Jakovlje, 25. siječnja 2019.  
 
 Na temelju članka 52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 
1/18), 

 
S A Z I V A M 

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

31. (četvrtak) siječnja  2019. godine s početkom u 17,30 sati 
 
u prostorijama Općinske vijećnice Općine Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, Jakovlje. 
 
 Za sjednicu predlažem slijedeći 

 
D n e v n i   r e d: 

   
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 19. prosinca 2018. 

godine. 
1. Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnom doprinosu. 
2. Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnoj naknadi. 
3. Prijedlog za donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u 

kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području 
Općine Jakovlje. 

4. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu vlasništva bez 
naknade. 

5. Prijedlog za donošenje Odluke o stjecanju/primitku nekretnine u vlasništvo Općine Jakovlje. 
6. Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2018. godini u svrhu utvrđivanja osnovanosti 

pokretanja postupka za izradu i donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje te 
prijedlog za donošenje Zaključka za prihvaćenje istog. 

7. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za izgradnju i opremanje dječjih igrališta  
na području Općine Jakovlje. 

8. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sudjelovanje u stečajnom postupku nad NK Igrišće. 
9. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za stjecanje prava vlasništva nekretnina  

u svrhu proširenja i uređenja groblja u Kraljevom Vrhu. 
10. Prijedlog za donošenje Zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o prijedlogu za zamjenu nekretnina. 
11. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste 

– Igriška ulica N-I07. 
12. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste 

– Ulica Josipa Grilla N-KV10. 
13. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste 

– Jaguštova ulica N-I09. 
14. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste 

– Ulica K.Š. Đalskog N-I22A. 
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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