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      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
KLASA:021-05/19-01/16 
URBROJ:238/11-02/1-19-1 
Jakovlje, 21. lipnja 2019.  
 
 Na temelju članka 52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine 
Jakovlje broj 1/18), 

 
S A Z I V A M 

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

27. (četvrtak) lipnja  2019. godine s početkom u 19,00 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 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 11. lipnja 

2019. godine. 
1. Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnom redu. 
2. Prijedlog za donošenje Odluke o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara Općine 

Jakovlje. 
3. Prijedlog za donošenje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva Općine 

Jakovlje.  
4. Prijedlog za donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu. 
5. Prijedlog za donošenje Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstva za 

podmirenje troškova tijekom požarne sezone u 2019. godini. 
6. Prijedlog za donošenje Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu 

protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova. 
7. Prijedlog za donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području 

Općine Jakovlje u protupožarnoj sezoni u 2019. godini. 
8. Prijedlog za donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti 

opasnost od nastajanja i širenja požara. 
9. Prijedlog za donošenje Zaključka o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave 

zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara. 
10. Prijedlog za donošenje Plana evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća ili katastrofa 

na području Općine Jakovlje. 
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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