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OPĆINSKA NAČELNICA 
 

KLASA:021-05/19-01/12 
URBROJ:238/11-03/1-19-2 
Jakovlje, 30. travnja  2019. 

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE JAKOVLJE 

Poštovani, 
 

u nastavku dajem obrazloženje prijedloga Dnevnog reda za 14. sjednicu Općinskog 
Vijeća Općine Jakovlje za dan 6. svibnja 2019. godine kako slijedi: 

  
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Jakovlje od 28. ožujka 2019. godine. 
 Skraćeni zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća sa prijedlogom Odluke o   

prihvaćanju istog dostavljamo u prilogu poziva. 
1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u 

projekt „Dječje igralište u Igrišću – projekt izgradnje i opreme za dječje igralište“. 
 Općina Jakovlje namjerava prijaviti projekt „Dječje igralište u Igrišću – projekt izgradnje i 
opreme za dječje igralište“ u naselju Igrišće na području Općine Jakovlje unutar tipa operacije 
2.1.1. “Ulaganja u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“, Referentna oznaka: 18/2.1.1., LAG-a „Zeleni Bregi“. 
Na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Jakovlje donijeta je Odluka o davanju suglasnosti za 
provedbu ulaganja u projekt „Dječje igralište u Igrišću – projekt izgradnje i opreme za dječje 
igralište“. Obzirom da je LAG "Zeleni bregi" na svojoj sjednici Upravnog odbora održanoj 12. 
travnja 2019. godine, u Zlatar Bistrici, usvojio prve izmjene LAG Natječaja kojima se produljuje 
krajnji rok za zaprimanje prijava na natječaj  do 10. svibnja 2019. godine iz razloga što se u 
obrascu B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore mijenja sa prethodne vrijednosti 
7,44000 na vrijednost 7,4125. Time je došlo do povećanja udjela vlastitih sredstava za 547,00 
kuna u odnosu na prethodnu odluku. Stoga je bilo potrebno izmijeniti predmetnu Odluku i Opis 
projekta koji je sastavni dio Odluke. Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne 
samouprave potrebna je u svrhu prijave navedenog projekta, stoga se predlaže donošenje nove 
predmetne Odluke. 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o uključenju u akciju „Gradovi i općine – 
prijatelji djece“. 

U Republici Hrvatskoj je Akcija „Gradovi i općine - prijatelji djece“ (u daljnjem tekstu: Akcija) 
pokrenuta u sklopu Saveza društava Naša djeca.  
Akciju provodi Središnji Koordinacijski odbor Akcije Gradovi i općine - prijatelji djece kojeg čine 
predstavnici Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatskog društva za preventivnu i 
socijalnu pedijatriju.  

Lokalna uprava i samouprava kroz Akciju provodi Konvenciju o pravima djeteta.  
Četiri ključna načela Konvencije predstavljaju temelje za stvaranje općine prijatelja djece: 

nediskriminacija, najbolji interes djeteta, pravo na život i maksimalan razvoj i poštivanje mišljenja 
i stavova djeteta.  

Cilj je Akcije motivirati odrasle i djecu u Općini Jakovlje kako bi djeca ostvarila što bolje 
prava, objavljena u Konvenciji UN-a o pravima djeteta. Nadalje, motivirati tijela lokalne uprave, 
stručne službe, ustanove, udruge te odrasle i djecu da  brže i efikasnije ostvaruju prava i potrebe 
djece kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i djelovanje u 
zajednici. 
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Uloga Akcije je poboljšati kvalitetu života djece kroz realizaciju dječjih prava i tako utjecati 
na bolju budućnost lokalne zajednice. Akcijom se pomaže gradovima i općinama da izgrade 
okruženje po mjeri djeteta u svim aspektima života.   

Proces uključivanja u Akciju je slijedeći: donošenje Odluke o uključivanju Općine Jakovlje u 
Akciju i donošenje zaključka o osnivanju/imenovanju Općinskog koordinacijskog odbora (u 
daljnjem tekstu: KO) za provedbu Akcije. Odluka o uključivanju u Akciju prosljeđuje se 
Središnjem KO akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“.  

Radna skupina članova KO dostavlja prijedlog Programa i plana nadležnom općinskom 
vijeću na usvajanje/verifikaciju.  

Obveze KO su davanje izvješća o postignutim aktivnostima kroz startni upitnik, redovna 
godišnja izvješća i završno izvješće Općine sa samoocjenom o izvršenju propozicija.  

Slijedom navedenog, podnosi se ovaj prijedlog Odluke Općinskom vijeću na odlučivanje.                
 
 
 
S poštovanjem, 

                           
 
 
                                                                                    OPĆINSKA NAČELNICA 
                                                                                        Sanja Borovec 
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