
1 

 

 

OPĆINSKA NAČELNICA 
 

KLASA:021-05/19-01/12 
URBROJ:238/11-03/1-19-2 
Jakovlje, 5. lipnja  2019. 

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE JAKOVLJE 

Poštovani, 
 

u nastavku dajem obrazloženje prijedloga Dnevnog reda za 15. sjednicu Općinskog 
Vijeća Općine Jakovlje za dan 11. lipnja 2019. godine kako slijedi: 

  
0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine 

Jakovlje od 6. svibnja 2019. godine. 
 Skraćeni zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća sa prijedlogom Odluke o   

prihvaćanju istog dostavljamo u prilogu poziva. 
1. Prijedlog za donošenje Odluke o izradi IV. izmjene i dopune Prostornog plana 

uređenja Općine Jakovlje. 
    Prijedlogom izmjene Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje (u daljnjem tekstu: plan) 

obuhvaćeno je područje izdvojene gospodarske i poslovne namjene izvan naselja južno od 
Jakovljanske ulice za koje je važećim planom određena obveza izrade Urbanističkog plana 
uređenja „UPU radnog područja Sjever 2“. Na tom području planira se gradnja samo jednog 
gospodarskog sadržaja. Gospodarski sadržaj ima jedan priključak na prometnu mrežu i 
priključke na druge infrastrukturne mreže te se stoga ovo područje, sukladno članku 3. Zakona 
o prostornom uređenju, može klasificirati kao neizgrađeni uređeni dio građevinskog područja 
za koji, sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju nije potrebna izrada urbanističkog 
plana uređenja. Slijedom iznesenog, cilj izmjena plana je smanjenje obuhvata Urbanističkog 
plana uređenja radnog područja Sjever 2. Izmjenama plana će se za dio radnog područja 
Sjever 2 za koji se neće izrađivati urbanistički plan uređenja propisati detaljniji uvjeti provedbe 
zahvata u prostoru. Stoga se predlaže donošenje predmetne Odluke. 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o socijalnoj skrbi. 
    Važeća Odluka o socijalnoj skrbi donesena je 2012. godine te je istu trebalo uskladiti s 

Zakonom o socijalnoj skrbi koji je u odnosu predmetnu odluku do danas imao šest izmjena i 
dopuna. Stoga se radi usklađenja s važećim zakonskim odredbama kao i internim aktima 
Općine Jakovlje vezanih uz ostvarivanje socijalnih prava korisnika predlaže donošenje 
predmetne Odluke. 

 
 
 
S poštovanjem, 

                          
 
 
 
                                                                                    OPĆINSKA NAČELNICA 
                                                                                            Sanja Borovec 
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