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Prostorni plan uređenja Općine Jakovlje – IV. izmjene i dopune 
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 

1. Podatci o objavi i trajanju javne rasprave   

1.1. Mjesto održavanja javne rasprave  
Prijedlog plana izložen je javnom uvidu u vrijeme trajanja rasprave u prostorijama Općine 
Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2 u Jakovlju. 

 

1.2. Datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana  
Javni uvid u prijedlog plana održan je od 3. srpnja 2019. do 11. srpnja 2019.  

 

1.3. Mjesto i datum javnog izlaganja   
Javno izlaganje prijedloga plana održano je 9. srpnja 2019. u 12.00h u prostorijama 
Općine Jakovlje.  

 

1.4. Rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju primjedbe na prijedlog plana   
Primjedbe na izloženi prijedlog plana mogu se davati do datuma zaključivanja javne 
rasprave, 11. srpnja 2019. 
 

2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti 
o javnoj raspravi   

Nositelj izrade je, sukladno članku 90 Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13. 65/17, 
114/18 i 39/19) na adrese 17 nadležnih javnopravnih tijela 13. lipnja 2019. uputio poziv za 
dostavljanje zahtjeva za izradu Plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu.   
 
Temeljem poziva zahtjeve za izradu Plana dostavili su: 

1. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti dopisom od 18.06.2019. 
2. Plinacro dopisom od 18.06.2019. 
3. Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije dopisom od 19.06.2019. 
4. Zagorski vodovod dopisom od 19.06.2019. 
5. Hrvatske ceste dopisom od 19.06.2019. 
6. Ministarstvo unutarnjih poslova, inspektorat unutarnjih poslova dopisom od 19.06.2019. 
7. Ravnateljstvo civilne zaštite dopisom od 26.06.2019. 
8. Hrvatske vode dopisom od 27.06.2019. 
9. Zagorski metalac dopisom od 27.06.2019. 
10. Upravni odjel za prostorno uređenje Zagrebačke županije dopisom od 27.06.2019. 
11. Županijska uprava za ceste dopisom od 28.06.2019. 
12. HEP ODS Elektra Zagreb dopisom od 28.06.2019. 
13. Ministarstvo poljoprivrede dopisom od 28.06.2019. 
14. Hrvatski operator prijenosnog sustava dopisom od 01.07.2019. 

Zahtjevi javnopravnih tijela priloženi su izvješću o javnoj raspravi. 
 
Javnopravna tijela u svojim zahtjevima i očitovanjima navode sljedeće: 
 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti dostavila je dopis koji uobičajeno 
dostavlja temeljem poziva za davanje zahtjeva za izradu plana. U dopisu se navode 
općenita načela planiranja nove elektroničke komunikacijske infrastrukture za pružanje 
javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova. Obzirom da se 
ta općenita načela odnose na cjelokupno područje Općine, a ne isključivo na cilj izrade 
plana,  zaključeno je da će se ti zahtjevi unijeti u plana prilikom njegove sljedeće 
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sveobuhvatne izmjene. 
 
Plinacro u očitovanju navodi da u području obuhvata izmjena i dopuna PPUO nema niti 
planira graditi objekte plinskog transportnog sustava. 
 
Zavod za prostorno uređenje županije u dostavljenom očitovanju ne navodi zahtjeve za 
izradu plana te upućuje nositelja izrade na mogućnost savjetodavno – stručne pomoći 
zavoda u toku izrade.. 
 
Zagorski vodovod navodi da je planom potrebno predvidjeti izgradnju vodoopskrbnog 
cjevovoda u zemljišnom pojasu Jakovljanske ulice južno od kolnika, te povezivanje tog 
cjevovoda na postojeće cjevovode distibutera Zagorski vodovod d.o.o. U Jakovljanskoj 
ulici izgrađen je vodoopskrbni cjevovod a ovim imjenama plana predviđeno je njegovo 
produljene prema istoku i spajanje s vodoopskrbnim cjevovodom u naselju Jakovlje.  . 
 
Hrvatske ceste u zahtjevu navode da područjem Općine Jakovlje prolazi državna cesta 
D1 koju je potrebno ucrtati i označiti i u grafičkim prikazima te poštivati zaštitni pojas uz 
cestu u skladu s člankom 55. Zakona o cestama. Državna cesta D1 ucrtana je i označena 
i u važećem planu a zaštitni pojas određen je u članku 68. odredbi za provođenje važećeg 
plana te nema potrebe za izmjenama slijedom ovog zahtjeva.  
 
Ministarstvo unutarnjih poslova, inspektorat unutarnjih poslova u zahtjevu navodi da 
je za uređenje i oblikovanje prostora iz djelokruga zaštite od požara potrebno osigurati 
vatrogasne pristupe i potrebne količine vode za gašenje požara. Navedeni uvjeti sadržani 
su u članku 100. odredbi za provođenje važećeg plana te nema potrebe za izmjenama 
slijedom ovog zahtjeva. 
 
Ministarstvo unutarnjih poslova, ravnateljstvo civilne zaštite u zahtjevu navodi 
propise i planske dokumente koje je potrebno uvažiti u izradi plana radi smanjenja rizika, 
prijetnji i opasnosti za život i zdravlje ljudi i životinja, materijalna i kulturna dobra i okoliš. 
Obzirom da se ti propisi i planski dokumenti odnose na cjelokupno područje Općine, a ne 
isključivo na cilj izrade plana,  zaključeno je da će se ti zahtjevi unijeti u plana prilikom 
njegove sljedeće sveobuhvatne izmjene.   
 
Hrvatske vode u zahtjevu navode da na području obuhvata izmjena i dopuna nije 
izgrađen javni sustav odvodnje te je potrebno predvidjeti ispuštanje otpadnih voda putem 
uređaja za pročišćavanje u površinske vode. Nadalje se navodi da je prije izmještanja 
kanala odvodnje oborinskih voda na k.č.br. 4595/1 i 2897 k.o. Jakovlje potrebno osigurati 
koridor za nove kanale u suradnji s nadležnim službama Vodnogospodarskog odjela za 
gornju Savu, te ih je potrebno izgraditi prije ukidanja kanala oborinske odvodnje na k.č.br. 
4595/1 i 2897 k.o. Jakovlje. Izmjenama plana je u kartografskom prikazu 3.B područja 
posebnih ograničenja u korištenju označen dio trase kanala oborinske odvodnje koji se 
planira ukinuti. Trasa zamjenskog kanala odredit će se detaljnijim projektom te nije 
prejudicirana kartografskim prikazom u mjerilu 1:25000. Člankom 61.a Odredbi za 
provođenje plana omogućena je izgradnja vlastitog uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda za zahvat izgradnje gospodarskog proizvodnog pogona koji je osnovni cilj ovih 
izmjena PPUO.     
 
Zagorski metalac u očitovanju navodi da u području obuhvata izmjena i dopuna PPUO 
nema nikakvih posebnih uvjeta niti zahtjeva. 
   
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u očitovanju navodi 
potrebu usklađenosti plana sa Zakonom o prostornom uređenju i prostornim planom 
zagrebačke županije.  
 



3 

Županijska uprava za ceste u očitovanju navodi da u području obuhvata izmjena i 
dopuna PPUO nema nikakvih posenih uvjeta niti zahtjeva. 
 
HEP ODS Elektra Zagreb u očitovanju navodi načelne uvjete gradnje elektroenergetske 
mreže i transformatorskih stanica od koji je dio koji se odnosi na predmet izmjena i 
dopuna plana unesen u članak 61.a Odredbi za provođenje plana. Uz dopis je dostavljen 
grafički prikaz aktualnog stanja srednjenaponske 20kV elektroenergetske mreže koji je 
ucrtan u kartografski prikaz 2.C.2. prostornog plana. 
 
Ministarstvo poljoprivrede dostavilo je dopis koji uobičajeno dostavlja temeljem poziva 
za davanje zahtjeva za izradu plana. U dopisu se uvjetuje da se, iako je takav uvjet u 
suprotnosti sa Zakonom o prostornom uređenju, na konačni prijedlog plana ishodi 
mišljenje  Ministarstva poljoprivrede. 
 
Hrvatski operator prijenosnog sustava u očitovanju navodi da su u važećem planu 
korektno ucrtani i opisani dalekovodi naponskon nivoa 110, 220 i 400 kV te da nema 
drugih zahtjeva. 
 
Posebne obavijesti o održavanju javnog izlaganja prijedloga plana poslane su na adrese 
17 nadležnih javnopravnih tijela koja su dala ili su trebala dati zahtjeve za izradu plana. 
Posebna obavijest i potvrde o slanju posebne obavijesti priložene su ovom izvješću.    
 
U toku javne rasprave mišljenja o prijedlogu plana dostavila su sljedeća javnopravna tijela: 
 

1. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti dopisom od 02.07.2019. 
2. Ministarstvo unutarnjih poslova, inspektorat unutarnjih poslova dopisom od 04.07.2019. 
3. Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije dopisom od 05.07.2019. 

 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti dostavila je mišljenje kojim 
potvrđuje da nema primjedbi na prijedlog plana. 
 
Ministarstvo unutarnjih poslova, inspektorat unutarnjih poslova dostavio je obavijest 
u kojoj ponavlja uvjete navedene u zahtjevu za izradu plana, iako su svi ti zahtjevi već 
sadržani u članku 100. odredbi za provođenje važećeg plana te nije bilo potrebe za 
izmjenama plana.  
 
Zavod za prostorno uređenje županije u dostavljenom očitovanju navodi da je uvjetom 
u prijedlog plana utvrđeno da isti nije u suprotnosti s Prostornim planom Zagrebačke 
županije. 
 
Sukladno stavku 4. članka 101. ZPU ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku 
određenom za javnu raspravu smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog 
plana izrađen u skladu s danim zahtjevima. Slijedom navedenog, smatra se da su tijela 
koja su dala zahtjeve za izradu plana a nisu dala mišljenje o prihvaćanju tih zahtjeva, 
suglasna s prijedogom plana. 
 

3. Popis primjedbi sudionika u javnoj raspravi 

U javnoj raspravi nije dostavljena niti jedna primjedba. 
 
 
 
 
 
 





DOKUMENTACIJA IZRADE I DONOŠENJA PLANA
Očitovanje županijskog zavoda za prostorno uređenje na nacrt odluke o izradi plana 31.05.2019.

31.05.2019.

03.06.2019.

Odluka o izradi plana 11.06.2019.
Upućivanje obavijest o izradi plana za objavu na mrežnoj stranici MGiPU 13.06.2019.
Obavijest o izradi plana na mrežnoj stranici MGiPU 13.06.2019.
Obavijest o izradi plana za susjedne jedinice lokalne samouprave 13.06.2019.
Potvrde o slanju obavijesti o izradi plana za susjedne jedinice lokalne samouprave 18.06.2019.
Poziv za dostavljanje zahtjeva javnopravnih tijela za izradu plana 13.06.2019.
Potvrde o slanju poziva javnopravnim tijelama za dostavljanje zahtjeva za izradu plana 19.06.2019.

Zahtjevi za izradu plana
Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti – HAKOM 18.06.2019.
Plinacro 18.06.2019.
Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije 19.06.2019.
Zagorski vodovod 19.06.2019.
Hrvatske ceste 19.06.2019.
Ministarstvo unutarnjih poslova 19.06.2019.
Ravnateljstvo civilne zaštite 26.06.2019.
Hrvatske vode 27.06.2019.
Zagorski metalac 27.06.2019.
Upravni odjel za prostorno uređenje Zagrebačke županije 27.06.2019.
Županijska uprava za ceste 28.06.2019.
HEP 28.06.2019.
Hrvatski operator prijenosnog sustava – HOPS 01.07.2019.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana za javnu raspravu 28.06.2019.
Posebna obavijest o javnoj raspravi za nadležna javnopravna tijela 01.07.2019.
Potvrde o slanju posebnih obavijesti o javnoj raspravi 01.07.2019.
Obavijest o javnoj raspravi u dnevnom tisku 01.07.2019.
Obavijest o javnoj raspravi na mrežnoj stranici MGiPU 28.06.2019.
Obavijest o javnoj raspravi na mrežnoj stranici JLS 28.06.2019.
Zapisnik javnog izlaganja prijedloga plana u javnoj raspravi 09.07.2019.
Knjiga primjedbi 12.07.2019.

Očitovanja javnopravnih tijela u javnoj raspravi
Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti – HAKOM 02.07.2019.
Ministarstvo unutarnjih poslova 04.07.2019.
Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije 05.07.2019.

Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga plana 12.07.2019.

Zahtjev za Mišljenje upravnog odjela za zaštitu okoliša u zagrebačkoj županiji o potrebi 
provedbe OSPUO ili SPUO 
Mišljenje upravnog odjela za zaštitu okoliša u zagrebačkoj županiji da za izmjene i 
dopune PPUO nije potrebno provesti Ocjenu o potrebi SPUO
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- osiguravanja prava djece u ranjivim situacijama       
- osiguranje aktivnog sudjelovanja djece 

 3. Europskoj povelji o sudjelovanju mladih u životu 
općina i regija Vijeća Europe koja je načelima među-
sobnog uvažavanja-4 i partnerstva, putokaz lokalnoj 
samoupravi i upravi, kao i mladima kako ostvariti 
aktivno sudjelovanje što većeg broja djece i mladih 
u životu svojih gradova, posebice u procesima odlu-
čivanja o pitanjima koje utječu na kvalitetu njihovog 
života. 

Članak 3.
 Cilj akcije Gradovi i općine – prijatelji djece ostvaruje 

se na četiri međuovisna načina. To su: 
- poticanje svih sudionika na udruženo i koordinirano 

djelovanje radi osiguranja uvjeta za kvalitetan život 
djece u našoj općini 

- evidentiranje postignutih rezultata  
- medijsko praćenje dometa akcije  
- dodjela javnog priznanja za ispunjenje zahtjeva akci-

je u obliku počasnog naziva Općina Jakovlje – prija-
telj djece. 

 
Članak 4.

 U cilju operacionalizacije obveza utvrđenih u članku 
2. ove Odluke, Općinsko vijeće Općine Jakovlje (u dalj-
njem tekstu: Općinsko vijeće) donijet će Program projekta 
„Općina Jakovlje  – prijatelj djece“ za period od 2019. do 
2022. godine. 

 
Članak 5.

 Temeljem Programa projekta „Općina Jakovlje  – pri-
jatelj djece“,  Općinsko vijeće svake će godine prilikom 
donošenja proračuna Općine Jakovlje, donositi operativni 
dokument – Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba 
djece u Općini Jakovlje za narednu godinu. 

 
Članak 6.

 Općina Jakovlje će svake godine u povodu Dječjeg 
tjedna analizirati ostvarivanje dokumenata iz članka 4. i 5. 
ove Odluke i utvrđivati mjere za njihovo unapređenje.  

 
Članak 7.

 Koordiniranje svih aktivnosti prema pravilima akcije 
„Općina Jakovlje  – prijatelj djece“ provodit će Koordina-
cijski odbor akcije „GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI 
DJECE“ ZA OPĆINU JAKOVLJE.

 Odluku o imenovanju članova Koordinacijskog odbo-
ra donijet će Općinski načelnik Općine Jakovlje u roku od 
30 (trideset) dana od stupanja na snagu ove Odluke. 

 
Članak 8.

 Svi administrativni poslovi akcije vodit će se u Jedin-
stvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje. 

 

Članak 9.
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u 

Službenom glasniku Općine Jakovlje. 

 KLASA:021-05/19-01/13
URBROJ:238/11-01/1-19-1     
  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE JAKOVLJE

        Marijan Capek, v.r.

Na temelju članaka 86. i 113. Zakona o pros-
tornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 
i 39/19) i članka 31. Statuta Općine Jakovlje 
(Službeni glasnik Općine Jakovlje broj 1/18), 

po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeka za 
zaštitu okoliša Zagrebačke županije (KLASA: 351-03/19-
03/38; URBROJ: 238/1-18-02/4-19-3 od 3. lipnja 2019.) 
danom temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom 
uređenju i članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša, 
Općinsko vijeće Općine Jakovlje na 15. sjednici održanoj 
11. lipnja 2019. donosi

ODLUKU
o izradi IV. izmjene i dopune Prostornog plana 

uređenja Općine Jakovlje

Članak1. 
Pravna osnova za donošenje odluke
Ovom odlukom pokreće se izrada IV. izmjena i dopu-

na Prostornog plana uređenja Općine Jakovlje (Službeni 
glasnik Općine Jakovlje br. 3/04, 2/07, 7/09, 4/15 i 4/17; u 
daljnjem tekstu: Izmjena Plana).

Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel  
Općine Jakovlje.

Postupak izrade i donošenja Izmjena Plana određeni 
su odredbama Zakona o prostornom uređenju (u daljnjem 
tekstu: ZPU).  

Članak 2.
Obuhvat Izmjena Plana 
Izmjenom plana 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“. 

Članak 3.
Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena Plana
Građevinsko područje izdvojene gospodarske i poslov-

ne namjene izvan naselja obuhvaća 33 katastarske čestice 
u katastarskoj općini Jakovlje ukupne površine 14,86 ha. 
Građevinsko područje je smješteno uz Jakovljansku ulicu 
u kojoj je izgrađena elektroenergetska, plinovodna i vo-
dovodna mreža te je planirana izgradnja mreže odvodnje 
otpadnih voda. 
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Članak 4.
Ciljevi i programska polazišta prostornog plana
Zapadni dio radnog područja Sjever 2, koji uključuje 

čestice k.č.br. 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2883, 
2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903/1, 2903/2, 2903/3, 
2903/4, 2903/5, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923 i 2924 
k.o. Jakovlje, ukupne površine približno 12 ha, u vlasništ-
vu je jedne pravne osobe. Na tom području planirana je 
gradnja samo jednog gospodarskog sadržaja. Gospodar-
ski sadržaj ima samo 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. ZPU 
nije potrebna izrada urbanističkog plana uređenja. Slije-
dom 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.

 
Članak 5.

Popis potrebnih stručnih podloga za izradu plana
Za izradu plana nisu potrebne posebne stručne podloge.

Članak 6.
Način pribavljanja stručnih rješenja
Stručna rješenja izradit će stručni izrađivač plana.

Članak 7.
Način pribavljanja katastarskih planova potrebnih 

za izradu plana
Plan će se izraditi na digitalnom katastarskom planu i 

topografskoj karti na kojoj je izrađen važeći plan.

Članak 8.
Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, 

koja daju zahtjeve, podatke, planske smjernice i dru-
ge propisane dokumente za izradu prostornog plana iz 
područja svog djelokruga, te drugih sudionika, koji će 
sudjelovati u izradi prostornog plana

U izradi plana sudjelovat će sljedeća javnopravna tijela:
1. Zagrebačka županija, Županijski zavod za prostor-

no uređenje, Ulica grada Vukovara 72, 10000 Za-
greb

2. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostor-
no uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica Ivana 
Lučića 2a/VI; 10000 Zagreb

3. Zagrebačka županija, Županijska uprava za ceste, 
Remetinečka 3, 10000 Zagreb

4. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb
5. Ministarstvo poljoprivrede, uprava za poljoprivred-

no zemljište, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Za-
greb

6. Ministarstvo poljoprivrede, uprava šumarstva, lov-
stva i drvne industrije; Ulica Grada Vukovara 78, 
10000 Zagreb 

7. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička 
cesta 80, 10 000 Zagreb

8. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Za-
grebu, Mesnička 49, 10000 Zagreb

9. Hrvatske vode; VGO za gornju Savu; Ulica grada 
Vukovara 271/VIII; 10000 Zagreb

10. HEP, Distribucijsko područje ELEKTRA ZA-
PREŠIĆ, Bana Josipa Jelačića 14, 10290 Zaprešić

11. Hrvatski operator prijenosnog sustava, Kupska 4, 
10000 Zagreb

12. Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti, R.F. Mi-
hanovića 9, 10000 Zagreb

13. Plinacro, Savska 88a, 10000 Zagreb
14. MUP PU Zagrebačka; Sektor upravnih inspekcij-

skih i poslova civilne zaštite; Inspektorat unutarnjih 
poslova; Petrinjska 30; 10000 Zagreb

15. MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured 
civilne zaštite Zagreb, Služba za prevenciju i pri-
pravnost, Ksaverska cesta 109, 10000 Zagreb

16. Zagorski vodovod d.o.o., Ulica K.Š.Đalskog 1, 
49210 Zabok

17. Zagorski metalac d.o.o., Celine 2, 49210 Zabok  

Članak 9.
Rokovi za izradu plana
Sve aktivnosti i radnje u postupku izrade i donošenja 

plana vršit će se u skladu sa člancima 86. do 113. ZPU.
Nositelj izrade će po objavi odluke o izradi pla-

na obavijestiti javnost o izradi plana na mrežnoj stranici 
Općine i kroz informacijski sustav prostornog uređenja. 
(čl. 88.)

Izrađivač plana će uz punomoć nositelja izrade do-
staviti nadležnim javnopravnim tijelima odluku o izradi 
plana s pozivom da mu u roku od 15 dana dostave zahtjeve 
za izradu plana koji nisu sadržani u informacijskom sus-
tavu. (čl. 89.)

Po isteku ovog roka izrađivač će izraditi nacrt prijedlo-
ga plana i dostaviti ga nositelju izrade. 

Nositelj izrade utvrdit će prijedlog plana i provesti 
javnu raspravu. 

Javna rasprava o prijedlogu plana lokalne razine obja-
vit će se u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Mini-
starstva i Općine. (čl. 96.)

Nositelj izrade dostavit  će obavijest o javnoj raspravi 
javnopravnim tijelima navedenim u ovoj odluci i mjesnim 
odborima u području obuhvata plana. (čl. 97.)

Prijedlog plana stavit će se na javni uvid u prostorija-
ma Općine i na mrežnim stranicama Općine. (čl. 98.)

U toku javnog uvida nositelj izrade i izrađivač održat 
će javno izlaganje prijedloga plana.

Javnopravna tijela koja su dala zahtjeve za izradu pla-
na sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja o prih-
vaćanju danih zahtjeva. Ako javnopravna tijela ne dostave 
mišljenje u toku javne rasprave smatrat će se da su suglas-
na s prijedlogom plana. (čl. 101.)

Izrađivač plana i nositelj izrade će najkasnije 15 dana 
nakon završetka javne rasprave izraditi izvješće o javnoj 
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raspravi i nacrt konačnog prijedloga plana i dostaviti ga 
načelniku Općine radi utvrđivanja konačnog prijedloga 
plana. 

Nositelj izrade će konačni prijedlog plana uputiti 
Županijskom zavodu za prostorno uređenje radi davanja 
mišljenja. (čl. 107.)

Po dobivanju mišljenja Županijskog zavoda za pros-
torno uređenje nositelj izrade će uputiti konačni prijedlog 
plana Općinskom vijeću na donošenje, o čemu će uputiti 
pisanu obavijest sudionicima javne rasprave s obrazložen-
jem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prih-
vaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.

Članak 10.
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja aka-

ta kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno 
građenje, tijekom izrade i donošenja plana

U području obuhvata Izmjena Plana do njihovog usva-
janja odobrenja za građenje će se izdavati sukladno važe-
ćem Prostornom planu uređenja Općine.

Članak 11.
Izvori financiranja plana
Izrada plana financirat će se iz proračuna Općine Ja-

kovlje i iz drugih izvora.

Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana po objavi u 

Službenom glasniku Općine Jakovlje.

KLASA: 350-01/19-01/11       
URBROJ: 238/11-01/1-19-3
Jakovlje 11. lipnja 2019.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
OPĆINE JAKOVLJE

        Marijan Capek, v.r.
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Na temelju članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj 
skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 
99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 31. Sta-
tuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik općine 

Jakovlje broj 1/18), Općinsko vijeće općine Jakovlje na 15. 
sjednici održanoj 11. lipnja 2019. godine donijelo je

O D L U K U
o  socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici socijalne skrbi, 

oblici pomoći (u daljnjem tekstu: pomoći) u sustavu soci-
jalne skrbi i drugi oblici pomoći korisnicima na području 
Općine Jakovlje, uvjeti i način njihova ostvarivanja, nad-
ležnost i postupak te druga pitanja značajna za djelatnost 
socijalne skrbi.

Članak 2.
 Pomoći iz članka 1. ove Odluke ne mogu se ostvarivati 

na teret Općine Jakovlje ako je zakonom ili drugim propi-
som određeno da se ostvaruju na teret Republike Hrvatske, 
te drugih pravnih ili fizičkih osoba. 

Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih Zakonom 

o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) osiguravaju se 
u proračunu Općine Jakovlje, a sredstva za druge pomoći 
utvrđene ovom Odlukom osiguravaju se sukladno prora-
čunskim mogućnostima Općine za tekuću godinu. 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI I DRUGIH 
OBLIKA POMOĆI 

Članak 4.
Prava iz socijalne skrbi koja su utvrđena Zakonom, 

ovom Odlukom i koja dodjeljuje Općina, ostvaruju hrvat-
ski državljani koji imaju prebivalište na području Općine 
Jakovlje. 

Pravo na određenu pomoć socijalne skrbi imaju i oso-
be bez državljanstva koje imaju stalni boravak na područ-
ju Općine Jakovlje, ako to zahtijevaju životne okolnosti u 
kojima su se našle, a o čemu odlučuje Općinski načelnik u 
svakom pojedinačnom slučaju. 

Prava iz prethodnih stavaka su neprenosiva te se ne 
mogu nasljeđivati.

III. OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI I DRUGE 
POMOĆI, UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA 

Članak 5.
Pomoći po ovoj Odluci su:
1. naknada za troškove stanovanja, 
2. jednokratna naknada,
3. naknada za trošak ogrjeva,
4. jednokratna pomoć za nabavku opreme za novo-

rođenčad,
5. financiranje prehrane učenika u osnovnoj školi,
6. studentske i učeničke stipendije,
7. sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i 

studenata,
8. sufinanciranje karata za prijevoz osoba s invalidi-

tetom i socijalno ugroženih osoba, umirovljenika i 
osoba starijih od 65 godina,

9. financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja,
10. ostale pomoći.

Članak 6.
Korisnik kojemu je odobrena jedna od pomoći iz ove 

Odluke dužan je prijaviti svaku promjenu činjenica, uv jeta 
i okolnosti koje mogu utjecati na daljnje ostvarivanje ste-
čene pomoći – u roku od 8 (osam) dana od dana nastanka 
promjene. 
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Predmet:  Općina Jakovlje 

IV. IZMJENE I DOPUNE PPU OPĆINE JAKOVLJE 
zahtjevi – smjernice za izradu 

 
Veza: Vaš dopis KLASA: 350-01/19-01/11, URBROJ: 238/11-04/1-19-5 od 13. lipnja 2019. 

  
Poštovani, 
 
temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da je prema odredbi čl. 3. Zakona o 
elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: 
ZEK), elektronička komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektroničkih 
komunikacijskih mreža i usluga, prostorno planiranje, gradnja, održavanje, razvoj i korištenje 
elektroničkih komunikacijskih mreža, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge 
povezane opreme te upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog 
prostora, kao prirodno ograničenih općih dobara, od interesa su za Republiku Hrvatsku i da se 
prema odredbi iz čl. 25. st. 2. ZEK-a elektronička komunikacijska infrastruktura mora 
planirati u dokumentima prostornog uređenja. Temeljem odredbi čl. 25. st. 3. ZEK-a, 
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) u postupku donošenja 
dokumenata prostornog uređenja donosi prethodno mišljenje kojim se potvrđuje da se 
dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture 
i druge povezane opreme u skladu s pravilnicima ZEK-a i u skladu s Uredbom o mjerilima 
razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12 i 
92/15). Također, temeljem odredbi iz čl. 25. st. 11.  ZEK-a, HAKOM utvrđuje i izdaje 
zahtjeve i mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja. 
 
Sukladno odredbama iz čl. 76. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) prostorni plan 
općine određuje koridore infrastrukture značajne za grad, odnosno općinu, dakle određuje i 
koridore elektroničke komunikacijske infrastrukture. U skladu s prethodno navedenim 
zakonskim odredbama predmetni PPUO treba sadržavati smjernice za izgradnju nove i 
rekonstrukciju-širenje postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture kako slijedi: 
 
Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga 
putem elektroničkih komunikacijskih vodova, odrediti planiranjem koridora primjenjujući 
slijedeća načela: 
 
 za gradove i naselja gradskog obilježja: podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih 

površina; 
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 za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina; 
 za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno slijedeći koridore 

prometnica ili željezničkih pruga. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog 
skraćivanja trasa, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica ili željezničkih 
pruga vodeći računa o pravu vlasništva. 

 Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih 
komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova planirati 
dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno proširenje radi implementacije novih 
tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu 
zajedničkog korištenja od strane svih operatora. 

 Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje komunikacijskih usluga 
putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti planiranjem postave 
baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgrađenim 
građevinama i rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima u gradovima, naseljima i 
izvan njih, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija različito za: 

-gradove i gusto naseljena područja ili njihove dijelove i to posebno za brdovita i 
posebno za ravničasta područja; 

-ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravničasta područja; 
vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se 
emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) 
uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to 
moguće. 
 

Prostorni planovi ne smiju sadržavati nazive tvrtki (operatora), uređaja i nazivlja kojima bi se 
moglo narušiti pravo na ravnopravno tržišno natjecanje. 
 
Podatke o postojećoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi u zoni obuhvata plana kao i 
podatke o pokrivenosti područja radijskim signalom operatora pokretnih komunikacija, 
projektant-planer prikuplja od nadležnog ureda za katastar, operatora za pružanje 
elektroničkih komunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra i operatora za 
pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova. 
Popis u privitku. 
 
Prije prihvaćanja Konačnog prijedloga PPU-a, nositelj izrade dužan je pribaviti mišljenje 
HAKOM-a. 
 
S poštovanjem, 
 

RAVNATELJ 

 mr.sc. Miran Gosta 

Privitak (1) 
1. Popis operatora 

 
Dostaviti:  

1. Naslovu preporučeno 
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Prostorni plan uređenja Općine Jakovlje – IV. izmjene i dopune 
 

 
ZAPISNIK 

javnog izlaganja u javnoj raspravi 

 

Mjesto i datum javnog izlaganja   
Javno izlaganje održano je 9. srpnja 2019. u 12.00h u vijećnici Općine Jakovlje, 
Ulica Adele Sixta 2 u Jakovlju.  

Nazočni   
Sanja Borovec – Općinska Načelnica 
Mirela Novoselec Jakševac – pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine 
Jakovlje 
Ivan Mucko – predstavnik stručnog izrađivača plana 
Matija Ferić – predstavnik tvrtke FACC  
 
Javno izlaganje započeto je u 12.00h.  
Posebnim pozivom na javno izlaganje u javnoj raspravi pozvano je 17 
javnopravnih tijela koja su dala ili su trebala dati zahtjeve za izradu plana.  
Na javnom izlaganju nije se pojavio niti jedan predstavnik pozvanih javnopravnih 
tijela te nije bilo potrebe za prezentacijom plana. 
 
Javno izlaganje je zaključeno u 12.30h. 
 
 

zapisnik javnog izlaganja sastavio 
 
 
 
 

Ivan Mucko 
 
















