
 

OPĆINSKA NAČELNICA 
 

KLASA: 021-05/17-01/29 
URBROJ:238/11-03/1-17-2 
Jakovlje, 6. studenoga  2017.  
 

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE JAKOVLJE 

 
Poštovani, 
 

U nastavku dajem obrazloženje prijedloga dnevnog reda za 4. sjednicu Općinskog Vijeća Općine 
Jakovlje za dan 13. studenoga  2017. godine kako slijedi: 

   
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 14. 

rujna 2017. godine. 
Skraćeni zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća sa prijedlogom Odluke o prihvaćanju istog 
dostavljamo u prilogu poziva.  

1. Prijedlog za davanje Mišljenja o Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje 
do 2020. godine. 
Zakonom o regionalnom razvoju (NN br.147/14) i Smjernicama za izradu strategije razvoja 
urbanih podruĉja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje Ministarstva regionalnoga razvoja i 
fondova EU, odreĊeno je da je prije donošenja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za 
razdoblje do 2020. godine, potrebno pribaviti mišljenje partnerskog vijeća na konaĉni nacrt, 
budući da se ista donosi u skladu s naĉelom partnerstva i suradnje. Partnersko vijeće Urbane 
aglomeracije Zagreb na završnoj sjednici, održanoj dana 19. listopada 2017. godine, iskazalo je 
pozitivno mišljenje o Konaĉnom nacrtu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za 
razdoblje do 2020. godine. Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. 
godine donosi predstavniĉko tijelo jedinice lokalne samouprave koja je nositelj njezine izrade 
odnosno Skupština Grada Zagreba, uz prethodno pribavljeno mišljenje predstavniĉkih tijela svih 
jedinica lokalne samouprave s podruĉja  Urbane aglomeracije Zagreb. Stoga je potrebno da  
Općinsko vijeće Općine Jakovlje kao predstavniĉko tijelo JLS s podruĉja Urbane aglomeracije 
Zagreb iskaže mišljenje na Konaĉni nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za 
razdoblje do 2020. godine.  
Konaĉni nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine i 
Prezentacija nalazi se na CD mediju. 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Skupštine LAG-a „Zeleni 
bregi“. 
Temeljem Odluke o pristupanju Općine Jakovlje Lokalno akcijskoj grupi (LAG) „Zeleni bregi“ 
(KLASA:021-05/13-01/27, URBROJ:238/11-01/1-13-3 od 25. ožujka 2014. godine) Općina 
Jakovlje je pristupila Lokalno akcijskoj grupi (LAG) „Zeleni bregi“. Udruga Lokalna akcijska grupa 
"ZELENI BREGI" je organizacija civilnog društva organizirana kao nevladina, neprofitna, 
nepolitiĉka udruga utemeljena na naĉelima ravnopravnosti, solidarnosti i humanosti koja okuplja 
graĊane, jedinice lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, organizacije iz privatnog 
sektora i druge oblike organiziranja u svrhu promicanja održivog ruralnog razvoja i unapreĊenja 
inicijativa i interesa od znaĉaja za razvoj podruĉja jedinica lokalne samouprave koji su u ĉlanstvu 
Udruge Lokalne akcijske grupe "Zeleni bregi".  
Nakon provedenih lokalnih izbora predstavnica Općine Jakovlje gospoĊa Snježana Bužinec, 
prestankom obnašanja dužnosti općinske naĉelnice ne obavlja javnu dužnost te je stoga potrebno 
donijeti Odluku o razrješenju i imenovanju novoga ĉlana Skupštine LAG-a „Zeleni bregi“ ispred 
Općine Jakovlje. Prijedlog je da se imenuje za ĉlana Skupštine LAG-a „Zeleni bregi“  Općinska 
naĉelnica Općine Jakovlje Sanja Borovec. 
 
 



3. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Jakovlje. 
            Cilj je Zakona o savjetima mladih (NN br.  41/14) sudjelovanje mladih u odluĉivanju o upravljanju 
 javnim poslovima od interesa i znaĉaja za mlade, aktivno ukljuĉivanje mladih u javni život te 
 informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave. 
 Zakonska osnova za donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Jakovlje sadržana je u 
 odredbi ĉlanka 6. Zakona o savjetima  mladih.   
 Savjet mladih osniva se odlukom o osnivanju savjeta mladih. Odluku o osnivanju savjeta mladih 
 donosi predstavniĉko tijelo jedinice lokalne, odnosno podruĉne (regionalne) samouprave u skladu 
 Zakonom o savjetima mladih, zakonom kojim se ureĊuje sustav lokalne i podruĉne (regionalne) 
 samouprave, te statutom jedinica lokalne, odnosno podruĉne (regionalne) samouprave. 

Osnivanjem Savjeta mladih Općine Jakovlje promiĉu se  i zagovaraju  prava, potrebe i interesi 
 mladih na lokalnoj razini i osniva se s ciljem sudjelovanja mladih  u odluĉivanju o upravljanju  
 javnim poslovima od interesa i znaĉaja za mlade, aktivnog ukljuĉivanja mladih u javni život Općine       
 Jakovlje te njihovo informiranje i savjetovanje. 

 
4. Pitanja i prijedlozi.  

 
 

             S poštovanjem,  
   
 
OPĆINSKA NAĈELNICA 
        Sanja Borovec   


