
   
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
KLASA:021-05/19-01/22 
URBROJ:238/11-02/1-19-1 
Jakovlje, 8. studenoga 2019.  
 
 Na temelju članka 52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jakovlje (Službeni glasnik Općine 
Jakovlje broj 1/18), 

 
S A Z I V A M 

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

13. (srijeda) studenoga  2019. godine s početkom u 18,00 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 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 11. rujna 

2019. godine. 
1. Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjeni Proračuna Općine Jakovlje za 2019. godinu. 
2. Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjeni:  

a) Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, 
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, 
c) Socijalnog Programa Općine Jakovlje za 2019. godinu, 
d) Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Jakovlje za 2019. godinu, 
e) Programa javnih potreba u sportu na području Općine Jakovlje za 2019. godinu, 
f) Programa potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Jakovlje za 

2019. godinu, 
g) Programa utroška sredstava šumskog doprinosa. 

3. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na primjenu cjenika društvu Eko-flor plus 
d.o.o. 

4. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za 
procjenu šteta od prirodnih nepogoda. 

5. Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Jakovlje u području prirodnih 
nepogoda za 2020. godinu. 

6. Prijedlog za donošenje Odluke o prodaji ošasne imovine u vlasništvu Općine Jakovlje. 
7. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za rješavanje svih prava i obveza iza pok. 

Stjepana Kovačec. 
8. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine 

Jakovlje. 
9. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka ulaganja na području Općine Jakovlje – 

projekt Uređenje parka u centru Jakovlja. 
10. Prijedlog za donošenje Zaključka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine 

Jakovlje. 
11. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja 

nerazvrstane ceste – Jarčec N-I21A. 
12. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja 

nerazvrstane ceste – Jarčec N-I21B. 
13. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja 

nerazvrstane ceste – Ulica Adele Sixta N-J28. 



14. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja 
nerazvrstane ceste – Dvorska ulica N-J01A. 

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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