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OPĆINSKA NAČELNICA 
 

KLASA:021-05/19-01/18 
URBROJ:238/11-03/1-19-2 
Jakovlje, 16. srpnja  2019. 

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA 
OPĆINE JAKOVLJE 

Poštovani, 
 

u nastavku dajem obrazloženje prijedloga Dnevnog reda za 17. sjednicu Općinskog Vijeća Općine 
Jakovlje za dan 22. srpnja 2019. godine kako slijedi:  

0. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Jakovlje od 27. 
lipnja 2019. godine. 

 Skraćeni zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća sa prijedlogom Odluke o   prihvaćanju 
istog dostavljamo u prilogu poziva. 

1. Prijedlog za donošenje Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje. 

   Predmetnom Odlukom predlaže se donošenje IV. izmjena i dopuna PROSTORNOG PLANA 
UREĐENJA OPĆINE JAKOVLJE (Službeni glasnik Općine Jakovlje br. 3/04, 2/07, 7/09, 4/15 i 4/17) 
koje je izradio Arhitektonski atelier deset d.o.o. iz Zagreba. Plan je sadržan u Elaboratu "IV. izmjene i 
dopune PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JAKOVLJE" koji se sastoji od: 

1. Obrazloženja 
2. Kartografskog prikaza kojima se zamjenjuju kartografski prikazi istog naziva iz Prostornog 

plana uređenja Općine 
3. Odluke o donošenju 
4. Podacima o tvrtki izrađivača 
Elaborat je sastavni dio Odluke. Cilj izmjena plana bilo je smanjenje obuhvata Urbanističkog plana 

uređenja radnog područja Sjever 2. Izmjenama plana se za dio radnog područja Sjever 2 za koji se 
neće izrađivati urbanistički plan uređenja propisuju detaljniji uvjeti provedbe zahvata u prostoru. Stoga 
se predlaže donošenje Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana 
uređenja Općine Jakovlje. 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 
zaštite na području Općine Jakovlje. 

Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 
82/15 i 118/18) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite. Odlukom 
se određuju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Jakovlje s ciljem 
priprema i sudjelovanja u aktivnostima radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora 
na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica katastrofa i velikih nesreća. Pravne osobe 
od interesa za sustav civilne zaštite Općine Jakovlje su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, 
uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području 
Općine Jakovlje.  

Slijedom prethodno navedenog, predlaže se donošenje predmetne Odluke. 
 
S poštovanjem, 

                           
 
                                                                                    OPĆINSKA NAČELNICA 
                                                                                             Sanja Borovec 
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