SLUŽBENI VJESNIK
GRADA
Broj 8

JASTREBARSKOG

GODINA XLII

27. kolovoza 2009.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA JASTREBARSKOG
Na temelju članka 10. stavka 7. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 8. i 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada
Jastrebarskog“, broj 7/09), Gradsko vijeće grada Jastrebarskog na
3. sjednici održanoj 20. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o grbu i zastavi Grada Jastrebarskog
I. OPĆE ODREDBE

Zastava se postavlja na način da je lik u sredini polja okrenut
prema koplju zastave.
Zastava Grada čuva se u upravnim tijelima grada Jastrebarskog.

III. UPORABA GRBA I ZASTAVE

-

Članak 1.

-

Ovom Odlukom uređuje se opis grba i zastave grada Jastrebarskog te način i zaštita njihove uporabe (u nastavku teksta: grb
i zastava).

-

Članak 2.

-

Grbom i zastavom predstavlja se grad Jastrebarsko i izražava
pripadnost gradu Jastrebarskom (u nastavku teksta: Grad).
Članak 3.
Grb i zastava rabe se u obliku i prema opisu te u skladu s
odredbama ove Odluke, a sve na način kojim se ističe tradicija i
dostojanstvo Grada.
Članak 4.
U grbu i zastavi Grada ne smije se ništa mijenjati.
Članak 5.
Zabranjeno je javno isticati dotrajao, neuredan, poderan ili na
drugi način oštećen grb ili zastavu.

II. OPIS GRBA I ZASTAVE
Članak 6.
Grb Grada je povijesni grb grada Jastrebarskog u obliku štita modre boje u kojem se nalazi u desno okrenut jastreb zlatne
(žute) boje.
Jedan primjerak posebnog dokumenta na kojem je prikazan
grb Grada čuva se u Hrvatskom državnom arhivu te se prema
njemu oblikuju grbovi za uporabu.
Članak 7.
Zastava Grada omjera širine i dužine je 1:2 modre (plave)
boje s obrubljenim grbom Grada u sredini.

-

Članak 8.
Grb Grada rabi se:
u sadržaju natpisne ploče Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
u sadržaju pečata Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih odjela Grada, kad to tijelo rješava u okviru djelokruga
grada kao jedinice lokalne samouprave,
u zaglavlju službenih akata Gradskog vijeća, Gradonačelnika
i upravnih odjela Grada kada to tijelo rješava u okviru djelokruga Grada,
na pozivnicama, čestitkama te na diplomama, poveljama i priznanjima koja dodjeljuje Gradsko vijeće ili Gradonačelnik,
za potrebe fizičkih i pravnih osoba ako se utvrdi da je to u
interesu Grada.
Članak 9.
Zastava Grada može se isticati:
prigodom obilježavanja Dana Grada,
prigodom održavanja sjednica Gradskog vijeća,
pri proslavama, svečanostima i drugim javnim manifestacijama koje su od značaja za Grad,
u drugim prilikama, ako njezina uporaba nije u suprotnosti s
odredbama ove Odluke.

Članak 10.
Zastava Grada obavezno se ističe u dane blagdana Republike
Hrvatske i u dane koje Grad svečano obilježava.
Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske,
tada zastava Grada dolazi s lijeve strane gledano s ulice prema
zastavama.
Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Županije, tada zastava
Grada dolazi s lijeve strane gledano s ulice prema zastavama.
Ako se zastava ističe uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu županije, tada zastava Grada dolazi s lijeve strane, zastava
Republike Hrvatske dolazi u sredini, a zastava Županije s desne
strane gledano s ulice prema zastavama.

IV. POSTUPOVNE ODREDBE
Članak 11.
Gradsko vijeće može fizičkoj i pravnoj osobi odobriti uporabu grba ako ocijeni da je to u interesu Grada.
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Odluku o odobrenju ili neodobrenju uporabe grba Gradsko
vijeće obvezno je donijeti u roku od 60 dana od dana podnošenja
zahtjeva.

27. kolovoza 2009.

KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-11
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Članak 12.
Zahtjev za odobrenje uporabe grba može podnijeti fizička i
pravna osoba u pisanom obliku uz obrazloženje upravnom tijelu
Grada nadležnom za poslove Gradskog vijeća.
Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka potrebno je priložiti:
-

akt o registraciji ili rješenje o obrtu (za pravne osobe),
opis namjene za koju će se grb koristiti (ugradnja u proizvod,
izrada proizvoda kao suvenira, izrada grba, uporaba grba u
službenim aktima i drugo).

V. KAZNENE ODREDBE
Članak 13.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna do 5.000,00
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 86/08) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09),
Gradsko vijeće grada Jastrebarskog na 3. sjednici održanoj 20.
kolovoza 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja
službenika i namještenika

-

ako grb i zastavu Grada koristi suprotno odredbama ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna do 2.000,00
kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka i odgovorna
osoba u pravnoj osobi.
Članak 14.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna do 1.000,00
kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:
-

ako grb i zastavu Grada koristi suprotno odredbama ove Odluke.

VI. NADZOR
Članak 14.
dar.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalni reČlanak 15.
U provođenju nadzora komunalni redar ovlašten je:

-

nadzirati primjenu ove Odluke,
narediti fizičkim i pravnim osobama radnje ako utvrdi da se
one ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama ove Odluke,
- naložiti uklanjanje predmeta postavljenog suprotno odredbama ove Odluke,
- predložiti pokretanje prekršajnog postupka,
- izricati i naplaćivati novčane kazne na licu mjesta,
- poduzimati druge radnje i mjere za koje je ovlašten.
Komunalni redar ovlašten je donositi pismene i usmene naloge u vidu rješenja za provedbu radnji utvrđenih u stavku 1. ovog
članka.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se kriteriji za ocjenjivanje te način
provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika u upravnim
tijelima grada Jastrebarskog.
Članak 2.
Svrha ocjenjivanja je poticanje službenika na učinkovito
obavljanje zadaća te utvrđivanje doprinosa službenika u obavljanju poslova, kao kriterija za nagrađivanje i napredovanje u službi
te primjenu drugih odredaba propisa o službeničkim odnosima
vezanih uz ocjenjivanje.
Članak 3.
Službenici se ocjenjuju svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.
Službenike ocjenjuje pročelnik upravnog tijela.
Pročelnika upravnog tijela ocjenjuje Gradonačelnik.

II. NAČIN PROVOĐENJA OCJENJIVANJA

1)
2)
3)

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o grbu i zastavi Općine Jastrebarsko („Službeni vjesnik općina
Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pisarovina i Sošice“, broj 5/94
i „Službeni vjesnik grada Jastrebarsko“, broj 2/96).
Članak 17.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.

4)

Članak 4.
Ocjenjivanje službenika provodi se kroz sljedeće faze:
kontinuirano praćenje rada službenika te davanje uputa radi
poboljšanja učinkovitosti i kvalitete rada,
sastavljanje prijedloga godišnje ocjene,
upoznavanje službenika s prijedlogom godišnje ocjene u
okviru provedbe redovitoga ocjenjivačkog razgovora sa službenikom,
donošenje rješenja o ocjenjivanju.
Ocjenjivač će prema potrebi ili na zahtjev službenika tijekom
razdoblja ocjenjivanja provoditi izvanredne ocjenjivačke razgovore.
Članak 5.

O ocjenjivačkom razgovoru sastavlja se zapisnik ako se službenik ne složi s prijedlogom ocjene, ako ocjenjivač izmijeni prijedlog ocjene te ako sastavljanje zapisnika zatraži jedna od strana
u razgovoru.
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Zapisnik potpisuju ocjenjivač i službenik. Ako službenik odbije potpisati zapisnik, ocjenjivač će o tome sastaviti bilješku.
Primjerak zapisnika unosi se u spis predmeta ocjenjivanja te
u osobni očevidnik službenika.
Članak 6.
Prijedlog godišnje ocjene sastavlja se na obrascu za ocjenjivanje, koji kriterije za ocjenjivanje službenika utvrđuje kroz
stručno znanje
Obrazac za ocjenjivanje čini sastavni dio ove Odluke.
Prijedlog godišnje ocjene potpisuju ocjenjivač i službenik.
Ako službenik odbije potpisati prijedlog, ocjenjivač će o tome
sastaviti bilješku.
Popunjeni i potpisani obrazac sastavni je dio obrazloženja
rješenja o ocjenjivanju koji se službeniku dostavlja istodobno s
rješenjem.
Ako službenik nije suglasan s predloženom ocjenom, a ocjenjivač ne uvaži njegove primjedbe, ocjenjivač će u obrazloženju
rješenja o ocjenjivanju dodatno obrazložiti sporna utvrđenja.

III. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
Članak 7.
Za svaki od kriterija sadržanih u Obrascu za ocjenjivanje dodjeljuju se bodovi kako slijedi:
-

10 bodova - kad je utvrđeno da su rad i učinkovitost službenika najviše kvalitete te osiguravanju najbolje i jedinstveno
izvršavanje službe,
8 bodova - kad je utvrđeno da su rad i učinkovitost službenika osobito dobri i osiguravaju prvorazredno izvršavanje
službe,
6 bodova - kad je utvrđeno da su rad i učinkovitost prosječne
kvalitete i osiguravaju pouzdano obavljanje službe (standardno izvršavanje poslova radnog mjesta),
3 boda - kad je utvrđeno da rad i učinkovitost službenika osigurava najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe,
1 bod - kad je utvrđeno da su rad i učinkovitost službenika
ispod minimuma standarda kvalitete te nisu dovoljni da osiguraju pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe.
Članak 8.

Ocjenjivanje se provodi na temelju zbroja bodova dodijeljenih prema članku 7. ove Odluke na način da se službenik:
-

koji ostvari najmanje 144 boda, ocjenjuje ocjenom „odličan“,
koji ostvari od 112 do 143 boda, ocjenjuje ocjenom „vrlo dobar“,
koji ostvari od 72 do 111 bodova, ocjenjuje ocjenom „dobar“,
koji ostvari od 32 do 71 boda, ocjenjuje ocjenom „zadovoljava“,
koji ostvari manje od 32 boda, ocjenjuje ocjenom „ne zadovoljava“.
Članak 9.

Službenicima ocijenjenima ocjenom „odličan“ Gradonačelnik dodjeljuje jednokratan dodatak na plaću za uspješnost na radu
(stimulaciju) u bruto iznosu od 50 % plaće isplaćene za prethodni
mjesec, u okviru prvog obračuna plaće nakon konačnosti rješenja
o ocjenjivanju.
Članak 10.
Kada službenik zbog zakonom propisanih razloga nije ocijenjen za pojedinu godinu, o tome se sastavlja bilješka koju potpisuju ocjenjivač i službenik.
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Članak 11.
Rješenje o ocjenjivanju te bilješka iz članka 10. ove Odluke
unose se u osobni očevidnik službenika.
Članak 12.
Odredbe ove Odluke o ocjenjivanju službenika u cijelosti se
primjenjuju i na namještenike.
Članak 13.
U okviru svojih ovlasti, Gradonačelnik osigurava dosljednu i ujednačenu primjenu odredaba ove Odluke od strane svih ocjenjivača.
Članak 14.
Kada ocjenjivač, zbog toga jer se kratko nalazi na svojoj dužnosti ili zbog drugih razloga, smatra da nije u mogućnosti u potpunosti ocijeniti rad službenika, prije sastavljanja prijedloga ocjene
savjetovat će se sa sadašnjim ili prijašnjim nadređenim službenikom ili prijašnjim ocjenjivačem službenika čiji se rad ocjenjuje.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
OBRAZAC ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA _________________ GODINU
GRAD JASTREBARSKO
___________________________________________________
(naziv gradskog upravnog tijela)
SLUŽBENIK/NAMJEŠTENIK: _________________________
RADNO MJESTO: ___________________________________
KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE
BROJ BODOVA
STRUČNO ZNANJE POKAZANO U
OBAVLJANJU POSLOVA
Poznavanje i pridržavanje propisa
Poznavanje i pridržavanje pravila struke
Poznavanje i drugih sadržaja potrebnih za
uspješno obavljanje poslova
Stručno usavršavanje-inicijativa i rezultati
Samostalnost u radu
UČINKOVITOST I KVALITETA RADA
Samoinicijativnost
Kreativnost
Odgovornost
Kvaliteta obavljenih poslova
Opseg obavljenih poslova
Izrada službenih pismena
Odnos prema nadređenima i prema suradnicima, pružanje kolegijalne pomoći, sposobnost rada u grupi
Odnos prema strankama i drugim korisnicima usluga
POŠTOVANJE SLUŽBENE DUŽNOSTI
Izvršavanje naloga, poštivanje radnog vremena i drugi segmenti radne discipline (nije
ograničeno samo na formalne povrede službene dužnosti)
Zaštita privatnosti i drugi oblici profesionalne diskrecije
UKUPNO BODOVA
OCIJENA:
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S prijedlogom ocjene službenik/namještenik je upoznat u
okviru ocjenjivačkog razgovora obavljenog dana ___________,
te izjavljuje da je/nije suglasan s navedenim prijedlogom.

tekstu: Gradonačelnik), posebno za svaki postupak za pojedine
komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Ako službenik/namještenik nije suglasan s prijedlogom ocijene, ocjenjivač:
- ostaje pri prijedlogu ocjene,
- mijenja prijedlog ocjene, tako da ____________________.
S izmijenjenim prijedlogom ocjene službenik/namještenik je/
nije suglasan, o čemu traži/ne traži sastavljanje zapisnika.
Potpis službenika/namještenika: ______________________
Potpis ocjenjivača: _________________________
KLASA: 238/12-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-14
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04
- Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog, („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09),
Gradsko vijeće grada Jastrebarskog na 3. sjednici održanoj 20.
kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju komunalnih djelatnosti koje se
obavljaju na temelju koncesije
na području Grada Jastrebarskog

1. Obavijest o namjeri davanja koncesije
Članak 4.
Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje gradonačelnik u „Narodnim novinama“.
Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati slijedeće podatke:
1. naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke
pošte davatelja koncesije,
2. - predmet koncesije,
- prirodu i opseg djelatnosti koncesije,
- mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,
- rok trajanja koncesije,
3. - rok za predaju ponuda,
- adresu na koju se moraju poslati ponude,
- jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju biti
napisane,
4. osobne, stručne, tehničke i financijske uvjete koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo
ispunjenje,
5. kriterije koji će se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,
6. datum otpreme obavijesti,
7. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke
o rokovima za podnošenje žalbe.
2. Dostava ponude i rok za dostavu ponude
Članak 5.
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s adresom davatelja koncesije, naznakom postupka za davanje
koncesije na koji se odnosi, naznakom „NE OTVARAJ“ i adresom ponuditelja.

I. OPĆE ODREDBE

Ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji ju je dostavio do
isteka roka valjanosti ponude.

Članak 1.

Tijekom roka za dostavu ponuda ponuditelj ne može mijenjati i dopunjavati svoju ponudu.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se
obavljaju dodjeljivanjem koncesije te utvrđuju pripremne radnje
i postupak davanja koncesije.

Rok za dostavu ponude iznosi 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Narodnim novinama“.
Članak 6.

II. ODREĐIVANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 2.
Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije
na području grada Jastrebarskog su:
-
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prijevoz pokojnika,
obavljanje dimnjačarskih poslova,
prijevoz putnika u javnom prometu.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće isprave:
-

III. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE

-

Članak 3.

-

Postupak davanja koncesije započinje danom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Narodnim novinama“, a završava konačnošću Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili
konačnošću Odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
Postupak prikupljanja ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu prikupljanja pismenih ponuda (dalje u tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje gradonačelnik Grada Jastrebarskog (dalje u

-

dokaz o registraciji za obavljanje komunalne djelatnosti
(obrtnica ili izvod iz registra trgovačkog suda),
potvrde BON 1 i BON 2,
potvrde o plaćenim porezima i doprinosima za zadnji mjesec
prije objave natječaja (Porezna uprava, RFMIO, RZZO),
potvrda da su podmirene sve obveze prema Gradu Jastrebarsko,
odgovarajuća jamstva i/ili instrumente osiguranja navedena u
obavijesti o namjeri davanja koncesije,
ovjerenu izjavu da direktor tvrtke nije kažnjavan za kaznena
djela iz područja gospodarstva,
potvrdu da se protiv direktora ne vodi istražni, odnosno kazneni postupak,
reference tvrtke za obavljanje komunalne djelatnosti koja je
predmet natječaja (oprema, poslovni prostor, broj i struktura
djelatnika, dosadašnji poslovi, prebivalište fizičke osobe, odnosno sjedište pravne osobe).

27. kolovoza 2009.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Sve isprave iz stavka 1. ovog članka moraju biti dostavljene u
originalu ili ovjerenoj preslici i ne smiju biti starije od 30 dana.
Članak 7.
Povjerenstvo će provesti otvaranje pristiglih ponuda na sjednici koja se mora održati najranije tri dana od isteka roka za podnošenje ponuda, radi utvrđivanja prispjelosti ponuda podnesenih
putem pošte.
Radu Povjerenstva mogu prisustvovati ponuditelji.
O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda na javni natječaj vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva te prisutni predstavnici ponuditelja.
Svaka dostavljena ponuda smatrat će se valjanom ako sadrži sve tražene podatke i potrebnu dokumentaciju navedenu u
obavijesti o namjeri davanja koncesije te ako je pravovremeno
dostavljena.
Nepravovremene ponude neće se razmatrati, a nepotpune će
biti odbijene.
Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te ga uputiti Gradskom
vijeću Grada Jastrebarskog (dalje u tekstu: Gradsko vijeće), zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama koje su u prilogu, radi donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
kojem će povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju
ugovora.
Gradsko vijeće može donijeti odluku da se ne izabere nijedna
od pristiglih ponuda.
3. Kriteriji za odabir ponude
Članak 8.
su:

Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude

1. u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:
- kvaliteta usluge (poslovni ugled ponuditelja, jamstva),
- sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja
za vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno ostvarivanje
koncesije i drugi kriteriji propisani Zakonom o koncesijama,
- najviša ponuđena naknada za koncesiju.
4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
Članak 9.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko
vijeće.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži:
1. naziv davatelja koncesije s brojem i datumom donošenja odluke,
2. naziv ponuditelja,
3. predmet koncesije,
4. prirodu i opseg te mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,
5. rok trajanja koncesije,
6. ovlaštenja davatelja koncesije,
7. posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati ponuditelj,
8. prava i obveze koncesionara uključujući i pravo gradnje i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
9. visinu naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa
naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati,
10. rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati
ugovor o koncesiji s davateljem koncesije,
11. obrazloženje razloga za odabir ponuditelja,
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12. uputu o pravnom lijeku,
13. potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.
Članak 10.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se, zajedno s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, svakom
ponuditelju bez odgode preporučenom poštom s povratnicom.
Ugovor o koncesiji ne smije se potpisati prije isteka razdoblja
mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.

IV. UGOVOR O KONCESIJI
Članak 11.
Na temelju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklapa se ugovor o koncesiji.
Potpisivanje ugovora o koncesiji mora se ponuditi odabranom
najpovoljnijem ponuditelju u roku od 10 dana od trenutka kada je
odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.
Članak 12.
Ugovor o koncesiji na temelju odluke o koncesiji s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa Gradonačelnik.
Potpisivanjem ugovora o koncesiji koncesionar stječe pravo
i preuzima obvezu obavljanja djelatnosti iz ugovora o koncesiji.
Ugovor o koncesiji mora biti sastavljen u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, svim podacima iz obavijesti o namjeri
davanja koncesije, odabranom ponudom te odlukom o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja.
Članak 13.
Osim obveznog sadržaja, prema zakonu o koncesijama, ugovor o koncesiji obvezno sadrži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

djelatnost za koju se koncesija daje,
rok na koji se koncesija daje,
visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
prava i obveze davatelja koncesije,
prava i obveze koncesionara,
jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,
8. način prestanka koncesije,
9. ugovorne kazne.
Članak 14.
Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je prije potpisivanja
ugovora o koncesiji dostaviti potrebna jamstva i/ili instrumente
osiguranja naplate naknade koncesije te naknade moguće štete
nastale zbog neispunjenja obveza iz govora o koncesiji (zadužnice, bankarske garancije, osobna jamstva, mjenice i ostalo) u
skladu s procjenom očekivane vrijednosti koja proizlazi iz prava
iz ugovora o koncesiji.
Članak 15.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije na području Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
grada Jastrebarskog“, broj 8/05).
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
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KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-23
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.

27. kolovoza 2009.

u određenom padežu zamjenjuju se riječju: „Gradonačelnik“ u
odgovarajućem padežu.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09), Gradsko vijeće grada
Jastrebarskog na 3. sjednici održanoj 20. kolovoza 2009. godine,
donijelo je

Članak 2.
Članak 10. mijenja se i glasi:
„Gradska služba obavlja poslove koji se odnose na pripremanje i organizaciju sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih
tijela, izradu odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Gradskog
vijeća te praćenje njihovog izvršenja, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći članovima Gradskog vijeća, provođenje izbora, objavu akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika, poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova
i evidencija iz područja radnih odnosa, poslove prijamne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslove unapređenja mjesne
samouprave i rada mjesne samouprave“.
Članak 3.

ODLUKU
o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada
Jastrebarskog

U članku 13. stavku 1. iza riječi: „gradonačelniku“ dolazi
točka, a riječi: „i Gradskom poglavarstvu“ brišu se.

Članak 1.

„Gradonačelnik usmjerava i nadzire rad upravnih tijela iz njihovog samoupravnog djelokruga».

U Odluci o javnim priznanjima Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 3/00), u članku 14. riječi:
„članovi Gradskog poglavarstva“ zamjenjuju se riječju: „Gradonačelnik“.
Članak 2.
U članku 19. riječi: „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se
riječju: „Gradonačelnik“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-12
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

Članak 4.
Članak 15. briše se.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-13
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 35. stavka 4., a u svezi sa člankom 53.
stavkom 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj
7/09), Gradsko vijeće grada Jastrebarskog na 3. sjednici održanoj
20. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ustrojstvu, djelokrugu i načinu
rada upravnih tijela grada Jastrebarskog
Članak 1.
U cijelom tekstu Odluke o ustrojstvu, djelokrugu i načinu
rada upravnih tijela grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada
Jastrebarskog“, broj 1/02 i 3/08), riječi: „Gradsko poglavarstvo“

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09), uz odgovarajuću
primjenu članka 13. Zakona o političkim strankama („Narodne
novine“, broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01), Gradsko vijeće
grada Jastrebarskog na 3. sjednici održanoj 20. kolovoza 2009.
godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o financiranju političkih
stranaka i nezavisnih lista
Članak 1.
U Odluci o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista
(„Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 2/07), u članku 4.
riječi: „Gradskog poglavarstva“ u određenom padežu zamjenjuju
se riječju: „Gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.

KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-15
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-17
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09), Gradsko vijeće grada
Jastrebarskog na 3. sjednici, održanoj 20. kolovoza 2009. godine,
donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o stipendiji
grada Jastrebarskog
Članak 1.

Na temelju članka 7. stavak 2 Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i
79/07) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09), Gradsko vijeće grada Jastrebarskog na 3. sjednici održanoj 20. kolovoza 2009. godine,
donijelo je

U cijelom tekstu Odluke o stipendiji grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 4/03) riječi: „Gradsko poglavarstvo“ u određenom padežu zamjenjuju se riječju:
„Gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.

ODLUKU
o izmjenama Odluke o sufinanciranju cijene javnog
cestovnog i željezničkog prijevoza učenika i studenata

Članak 2.

Članak 1.
U Odluci o sufinanciranju cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza učenika i studenata („Službeni vjesnik grada
Jastrebarskog“, broj 7/04) u članku 2. riječ: „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuje se riječju: „Gradonačelnik“.

U članku 17. stavku 1. riječi “Gradskog poglavarstva” zamjenjuju se riječima «grada Jastrebarskog».
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-16
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi
(„Narodne novine“, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03,
44/06 i 79/07) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09), Gradsko vijeće grada
Jastrebarskog na 3. sjednici održanoj 20. kolovoza 2009. godine,
donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o načinu u ostvarivanju prava na
pomoć za opremu novorođenog djeteta

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-18
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04
- Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog, („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09),
Gradsko vijeće grada Jastrebarskog na 3. sjednici održanoj 20.
kolovoza 2009. godine, donijelo je

Članak 1.

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnom redu
Grada Jastrebarskog

U Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za
opremu novorođenog djeteta („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 9/08) u članku 2. u stavku 2. riječi: „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju: „Gradonačelnik“.

Članak 1.
U cijelom tekstu Odluke o komunalnom redu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 5/02), riječi: „Gradsko poglavar-
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stvo“ u određenom padežu zamjenjuju se riječju: „Gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-19
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04
- Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog, („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09),
Gradsko vijeće grada Jastrebarskog na 3. sjednici održanoj 20.
kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
Grada Jastrebarskog
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 3/02 i 5/04) u
članku 9. riječi: „Gradskog poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju:
„Gradonačelnik“.
Članak 2.

27. kolovoza 2009.

strebarskog“, broj 4/02 i 5/04) riječi: „Gradsko poglavarstvo“
u određenom padežu zamjenjuju se riječju: „Gradonačelnik“ u
odgovarajućem padežu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-21
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04
- Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog, („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09),
Gradsko vijeće grada Jastrebarskog na 3. sjednici održanoj 20.
kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o vodovodu Grada Jastrebarskog
Članak 1.
U cijelom tekstu Odluke o vodovodu („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj 4/02) riječi: „Gradsko poglavarstvo“
u određenom padežu zamjenjuju se riječju: „Gradonačelnik“ u
odgovarajućem padežu.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.

KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-20
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.

KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-22
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04
- Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog, („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09),
Gradsko vijeće grada Jastrebarskog na 3. sjednici održanoj 20.
kolovoza 2009. godine, donijelo je

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04
- Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog, („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09),
Gradsko vijeće grada Jastrebarskog na 3. sjednici održanoj 20.
kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o priključenju na komunalnu
infrastrukturu Grada Jastrebarskog

ODLUKU
o izmjenama i dopuna Odluke o određivanju
komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na
temelju pisanog ugovora

Članak 1.

Članak 1.
U cijelom tekstu Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora („Službeni

U cijelom tekstu Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Ja-

27. kolovoza 2009.
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vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 2/07) riječi: „Gradsko poglavarstvo“ u određenom padežu zamjenjuju se riječju: „Gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.
Članak 2.
U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Javni natječaj provodi se objavom u „Narodnim novinama“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-24
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.

Članak 1.
U cijelom tekstu Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/97), riječi:
„Gradsko poglavarstvo“ u određenom padežu zamjenjuju se riječju: „Gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-26
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09), Gradsko
vijeće grada Jastrebarskog na 3. sjednici održanoj 20. kolovoza
2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o grobljima Grada
Jastrebarskog
Članak 1.
U Odluci o grobljima Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
grada Jastrebarskog“, broj 2/00), u članku 19. riječi: „Gradskog
poglavarstva“ zamjenjuju se riječju: „Gradonačelnika“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
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Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, broj 91/96, 124/97, 174/04
i 38/09) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog, („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09), Gradsko vijeće grada Jastrebarskog na 3. sjednici održanoj 20. kolovoza 2009. godine,
donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o kriterijima za određivanje
zakupnine za poslovni prostor Grada Jastrebarskog
Članak 1.
U cijelom tekstu Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 4/95), riječi: „Općina Jastrebarsko“ u određenom padežu zamjenjuju se riječju: „Grad Jastrebarsko“ u odgovarajućem
padežu.
Članak 2.
U članku 8. riječi: „Poglavarstva Općine Jastrebarsko“ zamjenjuju se riječju: „Gradonačelnika“.
Članak 3.

KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-25
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, broj 91/96, 124/97, 174/04
i 38/09) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog, („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09), Gradsko vijeće grada Jastrebarskog na 3. sjednici održanoj 20. kolovoza 2009. godine,
donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnog
prostora Grada Jastrebarskog

KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-27
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07 i 38/09) i članka 37. Statuta
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 7/09), Gradsko vijeće grada Jastrebarskog na 3. sjednici održanoj 20. kolovoza 2009. godine, donijelo je
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ODLUKU
o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Jastrebarsko
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Jastrebarsko (u daljnjem tekstu: Odluka).
Članak 2.
Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu III. Izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih
podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja kartografskih podloga, popis tijela i osoba
određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana
iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori financiranja
Plana.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA
Članak 3.
Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi
Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj
76/07), poglavito članka 26., članka 73., članka 74. i članka 78.
istoga Zakona.

III. OBUHVAT PLANA
Članak 4.
Obuhvat Plana je područje jedinice lokalne samouprave Grad
Jastrebarsko u svojim administrativnim granicama u kojim je rađen i temeljni plan PPUG Jastrebarsko.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 5.
Tijekom promjene važećeg Prostornog plana uređenja Grada
Jastrebarsko pokazala se potreba za izmjenama nekih elemenata
Plana. Uz to ovim izmjenama i dopunama treba ispraviti uočene
nedostatke Plana.
Kroz Javni uvid očekuje se određeni broj zahtjeva za intervencijama u građevinskim područjima naselja.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.
Osnovni ciljevi izrada Izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko,
sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji su ispravljanje
uočenih nedostataka Plana. Programski elementi iz postojećeg
Plana neće se bitno mijenjati.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 7.
Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostaviti
će nadležna tijela i osobe.

27. kolovoza 2009.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA
STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
Stručni izrađivač Plana bit će odabran postupkom predviđenim Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 110/07
i 125/08). Stručni izrađivač će u dogovoru sa službama Grada
Jastrebarsko i nadležnim institucijama izrađivati potrebna stručna rješenja.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA
KARTOGRAFSKIH PODLOGA
Članak 9.
Sukladno odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“, broj
106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) kartografski prikazi Plana će se
izraditi na Topografskoj karti mjerila 1:25.000 (TK25) a prikaz
građevinskih područja na karti mj. 1:5.000 koje je kombinacija
vektorske digitalne katastarske podloge 1:5.000, digitalne ortofoto podloge mj. 1:500 te Hrvatske osnovne karte 1:5.000 (HOK).
Tražene podloge pribaviti će nositelj izrade Plana.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH
POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA
SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA,
KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Članak 10.
Tijela i osobe koja za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku njegove izrade su:
- Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu
okoliša,
- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zagrebačka,
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel u Zagrebu,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine,
- Hrvatske željeznice,
- Hrvatske ceste,
- Autocesta Rijeka – Zagreb,
- Hrvatska agencija za telekomunikacije,
- Hrvatska elektroprivreda,
- Hrvatske vode,
- Hrvatske šume,
- Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije,
- Ured uprave u Zagrebačkoj županiji nadležan za izdavanje
akata,
- Odašiljači i veze d.o.o.,
- trgovačka društva, javne ustanove, službe, pravne i fizičke
osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti (vodoopskrba,
odvodnja, opskrba toplinskom energijom i plinom, održavanje čistoće, održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta,
prijevoz putnika u javnom prometu) na području Grada Jastrebarsko,
- društveni i značajniji gospodarski subjekti koji djeluju ili
imaju namjeru djelovanja na području obuhvata Plana.
Članak 11.
Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, tijela i osobe iz članka 10. ove Odluke pozivaju se da u roku
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od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana. Ukoliko zahtjevi ne
budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.
Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove
odredbe, te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.
Ukoliko se, temeljem Zakona ili drugog zakona ili podzakonskog akta, tijekom izrade i postupka donošenja Plana pojavi
potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat će se sukladni
ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

X. ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH ETAPA I ROK ZA PRIPREMU
ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA
Članak 12.
Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja Plana
po etapama kako slijedi:
- dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: najviše 30 dana od dana
zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,
- izrada polazišta i ciljeva prostornog uređenja sa provedbom
stručne rasprave i usvajanjem Koncepcije prostornog uređenja: najviše 15 dana od zaprimanja zadnjeg zahtjeva,
- izrada plana prostornog uređenja sa provedbom prethodne
rasprave o Nacrtu prijedloga Plana, te elaboracija Prijedloga
Plana sa sažetkom: najviše 30 dana od usvajanja Koncepcije
prostornog uređenja od strane Gradonačelnika,
- utvrđivanje Prijedloga Plana za javnu raspravu i objava javne
rasprave: najviše 15 dana po elaboraciji Prijedloga Plana,
- početak javne rasprave: najviše 15 dana od utvrđivanja Prijedloga Plana,
- trajanje javne rasprave: 15 dana,
- izrada Izvješća o javnoj raspravi: najviše 15 dana od zadnjeg
dana roka za dostavu prijedloga i primjedbi s javne rasprave,
- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana i nacrta Odluke o
donošenju Plana: najviše 30 dana od usvajanja izvješća o javnoj raspravi od strane Gradonačelnika,
- pribavljanje mišljenja o poštivanju zahtjeva iz članka 79. odnosno očitovanja iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,
- izrada i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana i prijedloga
Odluke o donošenju Plana: najviše 15 dana od dana zaprimanja zadnjeg mišljenja,
- donošenje Plana: najviše 15 dana od utvrđivanja Konačnog
prijedloga Plana i prijedloga Odluke o donošenju Plana od
strane Gradonačelnika.
- elaboracija Plana: najviše 15 dana od dana donošenja Plana
na Gradskom vijeću.
Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima
iz prethodnog stavka (potreba probavljanja kartografske podloge,
veliki broj /više od 50/ dostavljenih primjedbi i prijedloga s javne
rasprave i sl.), isti se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine etape, što će se smatrati sukladno ovom članku uz posebno
obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi
određeni odredbama Zakona.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE
IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU
ZAHVATI
Članak 13.
Tijekom izrade Plana dozvoljava se izdavanje akata kojima
se odobravaju zahvati u prostoru ukoliko su u skladu sa važećim
PPUG Jastrebarsko.
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XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 14.
Izrada Plana financira se u cijelosti iz proračuna Grada Jastrebarsko.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana obvezuje se da
u roku od najmanje 7 dana od dana objave Odluke:
-

sukladno članku 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
obavijesti javnost o izradi Plana,
- sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
dostavi Odluku urbanističkoj inspekciji, te tijelima i osobama
iz članka 10. ove Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva za
izradu Plana.
Obvezuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana,
da sukladno članku 61. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarsko“.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-28
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07 i 38/09) i članka 37. Statuta
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 7/09). Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 3. sjednici
održanoj 20. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja bloka
„Hotel – Vrtić“
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja bloka “
Hotel - Vrtić” u Jastrebarskom” (u daljnjem tekstu: Odluka).
Članak 2.
Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Detaljnog plana uređenja bloka “Hotel - Vrtić” (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska
polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja
kartografskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim
propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog
djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana,
rokovi za izradu Plana, te izvori financiranja Plana.
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II. PRAVNA OSNOVA ZA
IZRADU PLANA

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA
STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 3.

Članak 9.

Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi
Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj
76/07 i 38/09), poglavito članka 26., članka 77. i članka 78. istog
Zakona.

Stručni izrađivač Plana treba biti odabran postupkom predviđenim Zakonom o javnoj nabavi. Stručni izrađivač u dogovoru
sa službama Grada Jastrebarsko i nadležnim institucijama treba
izrađivati potrebna stručna rješenja.

III. OBUHVAT PLANA

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA
KARTOGRAFSKIH PODLOGA

Članak 4.
Obuhvat Plana je prostor bloka u Jastrebarskom kojeg čine
ulice: Ulica. dr. Franje Tuđmana - Ulica Ante i Davida Starčevića
- Ulica bana Tome Erdödy Bakača - Ulica braće Radić, te obuhvat kompleksa tvrtke Komunalno Jastrebarsko s druge strane
Ulice Braće Radić izvan ovog bloka.

IV. OCJENA STANJA U
OBUHVATU PLANA
Članak 5.
Tijekom primjene važećeg dokumenta prostornog uređenja
GUP Grada Jastrebarsko pokazala se potreba za rješavanjem
detalja u gradskom području koje nije bilo moguće dovoljno
precizno definirati temeljem GUP-a. To se u prvom redu odnosi
na definiranje internog prometnog rješenja te željene strukture
građevinskih čestica, kao i problem izmicanja visokoenergetskog kabela koji prelazi preko parcela privatnih vlasnika. Uz to
potrebno je definirati prostor RO Komunalno Jastrebarsko kao i
prostor današnjeg hotela.

Članak 10.
Sukladno odredbama članka 14, 15 i 15a. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne
novine, br. 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) kartografski prikazi
Plana će se izraditi na raspoloživoj posebnoj geodetskoj podlozi korištenjem katastarske podloge vektorskog oblika u mjerilu
1:1.000, i topografske karte i digitalne ortofoto karte (DOF) odgovarajućeg mjerila.
Odgovarajuća posebna geodetska podloga je (prema članku 2
i članku 78 Zakona) kartografska podloga (digitalni ortofoto plan
s visinskim prikazom – slojnice i kote s uklopljenim katastarskim
planom ili topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom)
izrađena u odgovarajućem mjerilu i ovjerena od nadležnog tijela
za državnu izmjeru i katastar nekretnina.
Tražene podloge pribaviti će nositelj izrade Plana.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH
POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA
SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA,
KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Osim toga, kroz Javni uvid očekuje se određeni broj zahtjeva
za intervencijama u obuhvaćenom prostoru.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA
POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.
Osnovni ciljevi Detaljnog plana uređenja bloka “Hotel - Vrtić”, sukladno Zakonu su o prostornom uređenju i gradnji:
-

definiranje strukture građevnih čestica sukladno prostornim
mogućnostima kao i konkretnim zahtjevima pojedinih vlasnika,
definiranje prometnog rješenja vodeći računa o strukturi katastarskih čestica te sa stvarnim stanjem na terenu.
Članak 7.

Posebni ciljevi koje je potrebno ostvariti izradom ovog Plana
su slijedeći:
-

usklađivanje s novim Zakonom o prostornom uređenju i
gradnji,
usklađivanje Plana i utvrđivanje zahvata u prostoru u svezi sa
zahtjevima nadležnih institucija po pojedinim temama.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 8.
Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit
će nadležna tijela i osobe. To se prvenstveno odnosi na podatke
o postojećim i planiranim elementima infrastrukture (odvodnja,
vodoopskrba, telekomunikacije, opskrba plinom, elektroopskrba
itd).

Članak 11.
Tijela i osobe koja za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku njegove izrade su:
-

-

Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zagrebačka,
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel u Zagrebu,
Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Hrvatske ceste,
Hrvatska agencija za telekomunikacije,
Hrvatska elektroprivreda,
Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije,
Ured uprave u Zagrebačkoj županiji nadležan za izdavanje
akata,
Odašiljači i veze d.o.o.,
trgovačka društva, javne ustanove, službe, pravne i fizičke
osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti (vodoopskrba,
odvodnja, opskrba toplinskom energijom i plinom, održavanje čistoće, održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta,
prijevoz putnika u javnom prometu) na području obuhvata
Plana,
društveni i značajniji gospodarski subjekti koji djeluju ili
imaju namjeru djelovanja na području obuhvata Plana.
Članak 12.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju, tijela
i osobe iz prethodnog članka pozivaju se da u roku od 15 dana
dostave zahtjeve za izradu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.
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Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove
odredbe, te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.
Ukoliko se, temeljem Zakona ili drugog zakona ili podzakonskog akta, tijekom izrade i postupka donošenja Plana pojavi
potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat će se sukladni
ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

X. ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO
NJEGOVIH POJEDINIH ETAPA I ROK
ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA
IZRADU PLANA
Članak 13.
Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja Plana
po etapama kako slijedi:
-

dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: Izrađeno,
- izrada polazišta i ciljeva prostornog uređenja sa provedbom
stručne rasprave i usvajanjem Koncepcije prostornog uređenja: Izrađeno,
- izrada plana prostornog uređenja sa provedbom prethodne
rasprave o Nacrtu prijedloga Plana, te elaboracija Prijedloga
Plana sa sažetkom: Izrađeno,
- utvrđivanje Prijedloga Plana za javnu raspravu i objava javne
rasprave: najviše 15 dana po elaboraciji Prijedloga Plana,
- početak javne rasprave: najviše 15 dana od utvrđivanja Prijedloga Plana od strane Gradonačelnika,
- trajanje javne rasprave: 30 dana,
- izrada Izvješća o javnoj raspravi: najviše 15 dana od zadnjeg
dana roka za dostavu prijedloga i primjedbi s javne rasprave,
- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana i nacrta Odluke o
donošenju Plana: najviše 15 dana od usvajanja izvješća o javnoj raspravi od strane Gradonačelnika,
- pribavljanje mišljenja o poštivanju zahtjeva iz članka 79. odnosno očitovanja iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,
- izrada i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana i prijedloga
Odluke o donošenju Plana: najviše 15 dana od dana zaprimanja zadnjeg mišljenja,
- donošenje Plana: najviše 15 dana od utvrđivanja Konačnog
prijedloga Plana i prijedloga Odluke o donošenju Plana od
strane Gradonačelnika,
- elaboracija Plana: najviše 15 dana od dana donošenja Plana
na Gradskom vijeću.
Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima
iz prethodnog stavka (potreba probavljanja kartografske podloge,
veliki broj /više od 50/ dostavljenih primjedbi i prijedloga s javne
rasprave i sl.), isti se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine etape, što će se smatrati sukladno ovom članku uz posebno
obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi
određeni odredbama Zakona.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA
ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE
ODOBRAVAJU ZAHVATI
Članak 14.
Tijekom izrade plana dozvoljava se izdavanje akata kojima
se odobravaju zahvati u prostoru ukoliko su u skladu sa važećim
Planom.
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XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 15.
Izrada Plana financira se iz proračuna Grada Jastrebarsko.
U dogovoru s Gradom Jastrebarsko, pojedini korisnici prostora
mogu participirati u troškovima izrade Plana, a to im se može
kompenzirati kasnije smanjenim komunalnim doprinosom što
može biti predmetom posebnih ugovora.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana obvezuje se da
u roku od najmanje 15 dana od dana objave Odluke:
-

sukladno članku 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
obavijesti javnost o izradi Plana,
- sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
dostavi Odluku urbanističkoj inspekciji, te tijelima i osobama
iz članka 11. ove Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva za
izradu Plana.
Obvezuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana,
da sukladno članku 61. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarsko“.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-29
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07 i 38/09) i članka 37. Statuta
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 7/09), Gradsko vijeće grada Jastrebarsko na 3. sjednici održanoj 20. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja
Gradskog groblja u Jastrebarskom
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Gradskog groblja u Jastrebarskom (u daljnjem tekstu: Odluka).
Članak 2.
Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Detaljnog plana uređenja Gradskog groblja u Jastrebarskom (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi
i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga
za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način
pribavljanja kartografskih podloga, popis tijela i osoba određenih
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posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u
izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori financiranja Plana.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA
STRUČNIH RJEŠENJA

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA

Stručni izrađivač Plana treba biti odabran postupkom predviđenim Zakonom o javnoj nabavi. Stručni izrađivač u dogovoru
sa službama Grada Jastrebarsko i nadležnim institucijama treba
izrađivati potrebna stručna rješenja.

Članak 3.
Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi
Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj
76/07 i 38/09), poglavito članka 26., članka 77. i članka 78. istog
Zakona.

Članak 9.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA
KARTOGRAFSKIH PODLOGA
Članak 10.

III. OBUHVAT PLANA
Članak 4.
Obuhvat Plana je prostor Gradskog groblja u Jastrebarskom
u bloku omeđenom Bakačevom ulicom, ulicom Mirni put, obilaznicom i Okićkim naseljem.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 5.
Tijekom primjene važećeg dokumenta prostornog uređenja
GUP Grada Jastrebarsko pokazala se potreba za rješavanjem
detalja u gradskom području koje nije bilo moguće dovoljno
precizno definirati temeljem GUP-a. Na Gradskom groblju u Jastrebarskom potrebno je na ogovarajući način riješiti kontakt sa
susjednim gradskim prostorima i potrebno je odgovarajuće definirati cjelokupan prostor groblja s novim poljima za ukapanje.

Sukladno odredbama članka 14, 15 i 15a. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne
novine“, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) kartografski prikazi
Plana će se izraditi na raspoloživoj posebnoj geodetskoj podlozi korištenjem katastarske podloge vektorskog oblika u mjerilu
1:1.000, i topografske karte i digitalne ortofoto karte (DOF) odgovarajućeg mjerila.
Odgovarajuća posebna geodetska podloga je (prema članku 2
i članku 78 Zakona) kartografska podloga (digitalni ortofoto plan
s visinskim prikazom - slojnice i kote s uklopljenim katastarskim
planom ili topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom)
izrađena u odgovarajućem mjerilu i ovjerena od nadležnog tijela
za državnu izmjeru i katastar nekretnina.
Tražene podloge pribaviti će nositelj izrade Plana.

Osim toga, kroz Javni uvid očekuje se određeni broj zahtjeva
za intervencijama u obuhvaćenom prostoru.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE
ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE
SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.
Osnovni ciljevi Detaljnog plana uređenja Gradskog groblja u
Jastrebarskom, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji
su:
-

na Gradskom groblju u Jastrebarskom potrebno je unutar postojećeg obuhvata groblja definirati dogradnju mrtvačnice i
potrebnih pratećih sadržaja,
potrebno je definirati nove grobne parcele i centralni memorijalni trg te mrežu internih komunikacija,
potrebno je predvidjeti potrebne elemente urbane opreme te
planirati adekvatno komunalno opremanje ovog prostora.
Članak 7.

Posebni ciljevi koje je potrebno ostvariti izradom ovog Plana
su slijedeći:
-

usklađivanje s novim Zakonom o prostornom uređenju i
gradnji,
usklađivanje Plana i utvrđivanje zahvata u prostoru u svezi sa
zahtjevima nadležnih institucija po pojedinim temama.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 8.
Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit
će nadležna tijela i osobe. To se prvenstveno odnosi na podatke
o postojećim i planiranim elementima infrastrukture (odvodnja,
vodoopskrba, telekomunikacije, opskrba plinom, elektroopskrba
itd.).

Članak 11.
Tijela i osobe koja za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku njegove izrade su:
-

-

Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zagrebačka,
Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel u Zagrebu,
Državna uprava za zaštitu i spašavanje,
Hrvatske ceste,
Hrvatska agencija za telekomunikacije,
Hrvatska elektroprivreda,
Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije,
Ured uprave u Zagrebačkoj županiji nadležan za izdavanje
akata,
Odašiljači i veze d.o.o.,
trgovačka društva, javne ustanove, službe, pravne i fizičke
osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti (vodoopskrba,
odvodnja, opskrba toplinskom energijom i plinom, održavanje čistoće, održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta,
prijevoz putnika u javnom prometu) na području obuhvata
Plana,
društveni i značajniji gospodarski subjekti koji djeluju ili
imaju namjeru djelovanja na području obuhvata Plana.
Članak 12.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, tijela i osobe iz prethodnog članka pozivaju se da u roku od
15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana. Ukoliko zahtjevi ne
budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.
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Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove
odredbe, te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.
Ukoliko se, temeljem Zakona ili drugog zakona ili podzakonskog akta, tijekom izrade i postupka donošenja Plana pojavi
potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat će se sukladni
ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

X. ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO
NJEGOVIH POJEDINIH ETAPA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA
Članak 13.
Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja Plana
po etapama kako slijedi:
-

dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: Izrađeno,
- izrada polazišta i ciljeva prostornog uređenja sa provedbom
stručne rasprave i usvajanjem Koncepcije prostornog uređenja: Izrađeno,
- izrada plana prostornog uređenja sa provedbom prethodne
rasprave o Nacrtu prijedloga Plana, te elaboracija Prijedloga
Plana sa sažetkom: Izrađeno,
- utvrđivanje Prijedloga Plana za javnu raspravu i objava javne
rasprave: najviše 15 dana po elaboraciji Prijedloga Plana,
- početak javne rasprave: najviše 15 dana od utvrđivanja Prijedloga Plana od strane Gradonačelnika,
- trajanje javne rasprave: 30 dana,
- izrada Izvješća o javnoj raspravi: najviše 15 dana od zadnjeg
dana roka za dostavu prijedloga i primjedbi s javne rasprave,
- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana i nacrta Odluke o
donošenju Plana: najviše 15 dana od usvajanja izvješća o javnoj raspravi od strane Gradonačelnika,
- pribavljanje mišljenja o poštivanju zahtjeva iz članka 79. odnosno očitovanja iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji: 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva,
- izrada i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana i prijedloga
Odluke o donošenju Plana: najviše 15 dana od dana zaprimanja zadnjeg mišljenja,
- donošenje Plana: najviše 15 dana od utvrđivanja Konačnog
prijedloga Plana i prijedloga Odluke o donošenju Plana od
strane Gradonačelnika.
- elaboracija Plana: najviše 15 dana od dana donošenja Plana
na Gradskom vijeću.
Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima
iz prethodnog stavka (potreba probavljanja kartografske podloge,
veliki broj /više od 50/ dostavljenih primjedbi i prijedloga s javne
rasprave i sl.), isti se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine etape, što će se smatrati sukladno ovom članku uz posebno
obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi
određeni odredbama Zakona.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA
ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE
ODOBRAVAJU ZAHVATI
Članak 14.
Tijekom izrade plana dozvoljava se izdavanje akata kojima
se odobravaju zahvati u prostoru ukoliko su u skladu sa važećim
Planom.
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XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 15.
Izrada Plana financira se iz proračuna Grada Jastrebarsko.
U dogovoru s Gradom Jastrebarsko, pojedini korisnici prostora
mogu participirati u troškovima izrade Plana, a to im se može
kompenzirati kasnije smanjenim komunalnim doprinosom što
može biti predmetom posebnih ugovora.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 16.
Nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana obvezuje se da
u roku od najmanje 15 dana od dana objave Odluke:
- sukladno članku 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
obavijesti javnost o izradi Plana,
- sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
dostavi Odluku urbanističkoj inspekciji, te tijelima i osobama
iz članka 13. ove Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva za
izradu Plana.
Obvezuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana,
da sukladno članku 61. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,
vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.
Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarsko“.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-30
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
(„Narodne novine“, broj 138/06 i 43/09) i članka 37. Statuta
Grada Jastrebarsko („Službeni vjesnik Grada Jastrebarsko“, broj
7/09), Gradsko vijeće grada Jastrebarsko na 3. sjednici održanoj
20. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
Članak 1.
U cijelom tekstu Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/07), riječi: „Poglavarstvo“ u određenom padežu zamjenjuju se riječju: „Gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-31
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.
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Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine”, broj 87/08), te članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 7/09), Gradsko vijeće grada Jastrebarskog na 3. sjednici, održanoj 20. kolovoza
2009. godine, donijelo je

KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-32
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o izvršenju proračuna
Grada Jastrebarskog za 2009. godinu
Članak 1.
U Odluci o izvršenju Proračuna grada Jastrebarskog za 2009.
godinu („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 9/08) u
članku 1. stavku 1. riječi: „poglavarstva i predsjednika poglavarstva“ zamjenjuju se riječju: „Gradonačelnik“.
Članak 2.
U članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, rashodi koji nisu
predviđeni godišnjim planom ili koji zahtijevaju prekoračenje
pojedinih pozicija nositelja proračunskih sredstava iskazanih u
Posebnom dijelu Proračuna, mogu se preraspodjeliti uz odobrenje
Gradonačelnika. Gradonačelnik Zaključkom odobrava preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela na prijedlog pročelnika tijela gradske uprave, s tim da se
umanjenje pojedine pozicije rashoda može izvršiti najviše do 5%
sredstava utvrđenih na proračunskoj stavci donesenoj od strane
Gradskog vijeća koja se umanjuje. O izvršenim preraspodjelama
Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja
polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna“.

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01
– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
članka 37. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada
Jastrebarskog“, broj 7/09) i članka 10. Poslovnika Gradskog vijeća grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“,
broj 7/09) Gradsko vijeće grada Jastrebarskog na 3. sjednici 20.
kolovoza 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća
grada Jastrebarskog
Za potpredsjednika Gradskog vijeća grada Jastrebarskog bira
se ALEKSANDAR STANIĆ.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-36
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
„Sredstva za pokroviteljstva te za aktivnosti i projekte koja
se izvršavaju kao donacije, naknade i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje Gradonačelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen u
Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom
aktu Gradskog vijeća“.
Članak 3.
U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Proračunski korisnici-ustanove kojima je grad osnivač smiju preuzimati obveze za koje su sredstva namjenski predviđena u
Posebnom dijelu Proračuna, a sredstva se odobravaju u skladu s
mjesečnim odnosno godišnjim planom Proračuna“.
Članak 4.
U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Za raspolaganje neraspoređenim sredstvima do visine proračunske pričuve na 6. poziciji u Posebnom dijelu Proračuna ovlašćuje se Gradonačelnik“.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
„O korištenju sredstava iz stavka 1. ovog članka Gradonačelnik izvješćuje Gradsko vijeće mjesečno“.
Članak 5.
U članku 8. stavak 1. riječi: „Gradsko poglavarstvo grada
Jastrebarsko odgovorno je“ zamjenjuje se riječima: „Gradonačelnik je odgovoran“.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.

27. kolovoza 2009.

Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08 i
članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni vjesnik grada
Jastrebarskog“, broj 7/09) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na
3. sjednici 20. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
Statut Glazbene škole Jastrebarsko
1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Prijedlog
Statuta Glazbene škole Jastrebarsko, što ga je usvojio Školski
odbor Glazbene škole Jastrebarsko na 4. sjednici 04.studenoga 2008. godine.
2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog daje prethodnu suglasnost na Prijedlog Statuta Glazbene škole Jastrebarsko.
3. Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-10
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

27. kolovoza 2009.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) Gradsko vijeće Grada
Jastrebarskog na 3. sjednici 20. kolovoza 2009. godine, donijelo
je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
Centra za kulturu Jastrebarsko za 2008. godinu
1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Izvješće o
radu za 2008. i Financijsko izvješće za 2008. ustanove Centar za kulturu Jastrebarsko, što ih je Upravno vijeće Centra
za kulturu Jastrebarsko usvojilo na 28. sjednici 14. travnja
2009. godine.
2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvaća Izvješće o radu
za 2008. i Financijsko izvješće za 2008. ustanove Centar za
kulturu Jastrebarsko.
3. Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 2008.
godinu
1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Izvješće o
radu za 2008. i Financijsko izvješće za 2008. Športske zajednice Grada Jastrebarskog.
2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvaća Izvješće o radu
za 2008. i Financijsko izvješće za 2008. Športske zajednice
Grada Jastrebarskog.
3. Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-6
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-4
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) Gradsko vijeće Grada
Jastrebarskog na 3. sjednici 20. kolovoza 2009. godine, donijelo
je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko za
2008. godinu
1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Izvješće o
radu za 2008. i Financijsko izvješće za 2008. Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko.
2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvaća Izvješće o radu
za 2008. i Financijsko izvješće za 2008. Gradskog društva
Crvenog križa Jastrebarsko.
3. Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-5
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 3. sjednici 20. kolovoza 2009. godine, donijelo je
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Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 3. sjednici 20. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2008.
godinu
1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Izvješće
o radu za 2008. i Financijsko izvješće za 2008. Vatrogasne
zajednice Grada Jastrebarskog, što ih je usvojila Skupština
Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog 14. travanja 2009.
2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvaća Izvješće o radu
za 2008. i Financijsko izvješće za 2008. Vatrogasne zajednice
Grada Jastrebarskog.
3. Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-7
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 3. sjednici 20. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
Zajednice kulturno-umjetničkih udruga
Grada Jastrebarskog za 2008. godinu
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1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Izvješće o
radu za 2008. i Financijsko izvješće za 2008. Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog.
2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvaća Izvješće o radu
za 2008. i Financijsko izvješće za 2008. Zajednice kulturnoumjetničkih udruga Grada Jastrebarskog.
3. Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

3. Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-33
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-8
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 3. sjednici 20. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i
poslovanja Grada Jastrebarskog za 2008. godinu
1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Izvješće
Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Zagreb o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Jastrebarskog za 2008.
2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvaća Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Zagreb o obavljenoj
reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Jastrebarskog za 2008.
3. Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-9
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 3. sjednici 20. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske
rezerve
za mjesec svibanj 2009. godine
1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Izvješće o
korištenju proračunske rezerve za mjesec svibanj 2009.
2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvaća Izvješće o korištenju proračunske rezerve za mjesec svibanj 2009.

27. kolovoza 2009.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 3. sjednici 20. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske
rezerve
za mjesec lipanj 2009. godine
1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Izvješće o
korištenju proračunske rezerve za mjesec lipanj 2009.
2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvaća Izvješće o korištenju proračunske rezerve za mjesec lipanj 2009.
3. Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-34
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 3. sjednici 20. kolovoza 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske
rezerve
za mjesec srpanj 2009. godine
1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Izvješće o
korištenju proračunske rezerve za mjesec srpanj 2009.
2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvaća Izvješće o korištenju proračunske rezerve za mjesec srpanj 2009.
3. Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-35
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

27. kolovoza 2009.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (“Narodne
novine”, broj 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 37. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 7/09),
Gradsko vijeće grada Jastrebarskog na 3. sjednici održanoj 20.
kolovoza 2009. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o imenovanju Stožera zaštite
i spašavanja grada Jastrebarskog
Imenuje se Stožer zaštite i spašavanja grada Jastrebarskog u
sastavu:
1. Mihael Zmajlović, dipl. oec., gradonačelnik, predsjednik,
2. Berislav Vojak, načelnik Policijske postaje Jastrebarsko,
član,
3. Zlatibor Tomas, direktor Komunalnog Jastrebarsko d.o.o.,
član,
4. Velimir Budišćak, dr. med., voditelj Ispostave Jastrebarsko za
Dom zdravlja Zagrebačke županije, član,
5. Vesna Budinšćak, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Jastrebarsko, član
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6. Gordana Pavković Pasecky, voditeljica Ispostave Jastrebarsko za Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji, član,
7. Zdenko Štetner, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa
Jastrebarsko, član,
8. Dragutin Štetner, direktor Veterinarske stanice Jastrebarsko,
9. Vladimir Novak, pročelnik stanice Hrvatske gorske službe
spašavanja Samobor,
10. Željko Popović, predsjednik Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog,
11. Mario Vegar, načelnik Odjela za preventivu, planiranje i nadzor u Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Zagreb, član.
KLASA: 021-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-01-09-37
Jastrebarsko, 20. kolovoza 2009.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl.iur., v. r.

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA JASTREBARSKOG
Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09), gradonačelnik grada
Jastrebarskog donosi

ISPRAVAK
Izmjena i dopuna Plana nabave
za proračunsku 2009. godinu
U stavku 2., podtočki 2. umjesto riječi „Evid.br.nabave 09154“, trebaju stajati riječi „Evid.br.nabave 09-156“, a u stavku 3.
podtočki 3. umjesto riječi „Evid.br.nabave 09-155“, trebaju stajati riječi „Evid.br.nabave 09-157“.
KLASA: 406-01/09-01-02
URBROJ: 238/12-09-09-3
Jastrebarsko, 25. kolovoza 2009.
Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

obveze gradskih dužnosnika i službenika u svezi s korištenjem
te imovine.
Članak 2.
Pravo na korištenje službenog mobilnog telefona za službene potrebe imaju gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika,
predsjednik Gradskog vijeća, tajnik Gradskog vijeća, pročelnici
upravnih odjela i komunalni redar.
Iznimno, pravo na korištenje službenih mobilnih telefona
službenicima u upravnim odjelima i službama pismeno odobrava
gradonačelnik, ukoliko je to neophodno za obavljanje redovnih
poslova u upravnim odjelima i službama.
Članak 3.
Korisnici mobilnih telefona iz članka 2. ovoga Pravilnika zadužuju se za korištenje mobilnih telefona na temelju posebnog
obrasca Izjave.
Članak 4.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 40. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“,
broj 5/01 i 1/06) gradonačelnik grada Jastrebarskog, donosi

PRAVILNIK
o korištenju mobilnih telefona
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se način korištenja mobilnih telefona grada Jastrebarskog (u nastavku teksta: Grad) te prava i

Korisnicima mobilnog telefona za službene potrebe priznat
će se troškovi pokretne telefonije do iznosa kojeg odredi gradonačelnik posebnom Odlukom s obzirom na službene obveze korisnika mobilnog telefona.
Razlika troškova pokretne telefonije iznad odobrenog iznosa
iz stavka 1. ovoga članka terete korisnika mobilnog telefona i
neodobreni iznos troška pokretne telefonije obustaviti će se na
plaći korisnika u tekućem mjesecu po primitku računa mobilnog
operatera.
Ukoliko nije moguće provesti obustavu neodobrenog iznosa
troška pokretne telefonije na plaći korisnika mobilnog telefona,
nastali trošak korisnik je obvezan uplatiti u proračun Grada u
roku od 7 dana od dana primitka obavijesti o trošku.
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Članak 5.

Obračun i praćenje izdataka nastalih korištenjem mobilnih
telefona obavljat će Upravni odjel za financije.
Odjel će izvijestiti korisnike o utrošku za prethodni mjesec u
roku od 7 dana od dana primitka računa mobilnog operatera.
Članak 6.
Korisnik mobilnog telefona dužan je u roku 3 dana od dana
prestanka obnašanja dužnosti odnosno gubitka prava na korištenje mobilnog telefona, isti predati s pripadajućom opremom
Gradskoj službi.
Po isteku mjeseca u kojem je došlo do prestanka obnašanja dužnosti ili gubitka prava na korištenje mobilnog telefona,
Upravni odjel za financije dostaviti će obračun korisniku uz
obvezu podmirivanja eventualno nastalih izdataka iznad iznosa
utvrđenog u članku 4. ovoga Pravilnika.

27. kolovoza 2009.

09.

Volavje

Mario Pintur

10.

Dragovanščak

Željko Vinski

11.

Donji Desinec

Mario Dugić

12.

Guci

Dubravko Ivanušić

13.

Drvoproizvod

Makso Balaban

14.

Sveta Jana

Josip Špigelski

15.

Domagović

Željko Vrbiček

16.

Gornja Reka

Ljubomir Čeh

17.

Črnilovec

Branko Mlinarić

18.

Novaki

Miljenko Gregurić

19.

Cvetković

Goran Dikšić

20.

Gornji Desinec

Vedran Boričević

21.

Čeglji

Tomislav Mihina

Članak 7.

22.

Malunje – Hrastje

Pavao Novosel

Nepridržavanje odredbi ovoga Pravilnika predstavlja povredu radne obveze.

23.

Donje Izimje

Stjepan Šiktar

24.

Vukšin Šipak

Marijan Novosel

Članak 8.

25.

Petrovina

Mladen Cvetan

26.

Zdihovo

Vladimir Sirovica

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2009.godine.
Članak 9.

II.

Ovaj Pravilnik objavit će se u “Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog”.

Ovaj će zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.

KLASA: 344-03/09-01/02
URBROJ: 238/12-03-09-1
Jastrebarsko, 23. lipanj 2009.

KLASA: 214-01/09-01/6
URBROJ: 238/12-03-09-4
Jastrebarsko, 26. kolovoza 2009.
Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o vatrogastvu (NN
139/04, 174/04 i 38/09) te na temelju članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj
7/09), gradonačelnik grada Jastrebarskog, 26. kolovoza 2009.
donosi

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o vatrogastvu (NN
139/04, 174/04 i 38/09) te na temelju članka 48. Statuta grada
Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09),
gradonačelnik grada Jastrebarskog, 26. kolovoza 2009. donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti

I.

I.

Gradonačelnik grada Jastrebarskog izdaje suglasnost o imenovanju zapovjednika vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava kako slijedi:

Gradonačelnik grada Jastrebarskog izdaje suglasnost kojom
se za zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog,
imenuje VEDRAN BORIČEVIĆ, vatrogasni časnik I. klase, a za
zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog
imenuje IGOR MEDVEDOVSKI, vatrogasni časnik I. klase.

Red. br.

DVD

Zapovjednik

01.

Belčići

Ivica Jurkovac

02.

Stankovo

Dragutin Kelečić

03.

Čabdin

Nikola Gašpar

04.

Miladini

Andrija Miladin

05.

Plešivica

Miljenko Pavlečić

06.

Jastrebarsko

Igor Medvedovski

07.

Vranov Dol

Marijan Vađina

08.

Palma

Petar Kunović

II.
Ovaj će zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA:214-01/09-01/6
URBROJ: 238/12-03-09-3
Jastrebarsko, 26. kolovoza 2009.
Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

27. kolovoza 2009.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Na temelju članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09) i Odluke Vlade
Republike Hrvatske o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika,
župana i gradonačelnika grada Zagreba i njihovih zamjenika
(Narodne novine, broj 48/09) , Gradonačelnik grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o isplati troškova izborne promidžbe
za izbor gradonačelnika grada Jastrebarskog i
njegovih zamjenika
I.
Vlada Republike Hrvatske je 16. travnja 2009. godine sukladno članku 28. Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreba donijela
Odluku o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika grada Zagreba i njihovih zamjenika. Pravo na naknadu
troškova ostvaruju političke stranke čije kandidacijske liste dobiju najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su
izašli na izbore, kao i nezavisni kandidati čije kandidacijske liste
dobiju najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji
su izašli na izbore u svakom izbornom krugu.
Politička stranka čija kandidacijska lista, odnosno svaki nezavisni kandidat čija kandidacijska lista, na izborima za gradonačelnika i njegovih zamjenika u jedinicama lokalne samouprave
preko 10.000 stanovnika, a manje od 35.000 stanovnika dobije
najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su
izašli na izbore, ima pravo na naknadu troškova u svakom izbornom krugu u iznosu od 7.000,00 kuna.
Naknada troškova isplaćuje se na žiro-račun političke stranke
čija kandidacijska lista na izborima dobije najmanje 10% glasova
birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore odnosno
na žiro-račun nezavisnog kandidata čija kandidacijska lista na izborima dobije najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja
birača koji su izašli na izbore, a isplatit će se iz proračuna jedinice
lokalne samouprave.

II.
Nakon objave službenih rezultata izbora za Izbor gradonačelnika grada Jastrebarsko i Izvješća mandatnog povjerenstva
Gradskog vijeća grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada
Jastrebarskog“, broj 6/09) pravo na naknadu troškova izborne
promidžbe pripada političkim strankama kako slijedi:
1. SDP Socijaldemokratska partija Hrvatske
7.000,00 kn
HNS Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati
HSU Hrvatska stranka umirovljenika
Kandidat za gradonačelnika – Mihael Zmajlović, dipl.oec.
Zamjenik kandidata – Zvonimir Novosel, dip.ing.
Zamjenik kandidata – Stipe Bučar
– broj glasova: 4.611 glasova odnosno 50,46%
2. HSS Hrvatska seljačka stranka
7.000,00 kn
HDZ Hrvatska demokratska zajednica
Kandidat za gradonačelnika – Boris Klemenić
Zamjenik kandidata – Hrvoje Lafter
Zamjenik kandidata – Nikola Ivčec
– broj glasova: 3.985 glasova odnosno 43,61%
Ukupan iznos naknade troškova izborne promidžbe za izbor
gradonačelnika grada Jastrebarskog i njegovih zamjenika iz stavke 1. ove točke iznosi 14.000,00 kn.
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III.

Sredstva iz točke II. ovog Zaključka isplatiti će se iz proračuna grada Jastrebarskog za 2009. godinu, Razdjel: Gradsko vijeće
i gradonačelnik, Program: Izvršna i zakonodavna tijela, Aktivnost: Lokalni izbori, na žiro račune političkih stranaka.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će
se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 013-03/09-01/03
URBROJ: 238/12-03-09-5
Jastrebarsko, 12. kolovoz 2009.
Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09) i Odluke Vlade Republike Hrvatske o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 48/09),
Gradonačelnik grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o isplati troškova izborne promidžbe
za izbor članova Gradskog vijeća grada Jastrebarskog
I.
Vlada Republike Hrvatske je 16. travnja 2009. godine sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne /regionalne / samouprave
donijela Odluku o određivanju visine naknade troškova izborne
promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave. Pravo na naknadu troškova
ostvaruju političke stranke i nositelji nezavisnih lista koji na izborima dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Politička stranka i nositelj nezavisne liste koji na izborima za
članove gradskog vijeća u jedinicama lokalne samouprave preko
10.000 a manje od 35.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog
člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova u
iznosu od 3.000,00 kuna za svakog člana.
Naknada troškova isplaćuje se na žiro-račun političke stranke, odnosno na žiro-račun nositelja nezavisne liste, a isplatit će
se iz proračuna jedinice lokalne samouprave za čije se predstavničko tijelo izbori provode. Pravo na naknadu troškova izborne
promidžbe ostvaruje se nakon objave službenih rezultata izbora.

II.
Nakon objave službenih rezultata izbora za Izbor članova
Gradskog vijeća grada Jastrebarsko i Izvješća mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
grada Jastrebarskog“, broj 6/09) pravo na naknadu troškova izborne promidžbe pripada političkim strankama kako slijedi:
1. SDP Socijaldemokratska partija Hrvatske
- 6 vijećnika
2. HSS Hrvatska seljačka stranka
- 5 vijećnika

18.000,00 kn
15.000,00 kn
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3. HDZ Hrvatska demokratska zajednica
- 4 vijećnika
12.000,00 kn
4. HNS Hrvatska narodna stranka-Liberalni
demokrati -2 vijećnika
6.000,00 kn
5. HSP Hrvatska stranka prava
-1 vijećnik
3.000,00 kn
6. HSU Hrvatska stranka umirovljenika
-1 vijećnik
3.000,00 kn
Ukupan iznos naknade troškova izborne promidžbe za 19 članova Gradskog vijeća grada Jastrebarskog iznosi 57.000,00 kn.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka isplatiti će se iz proračuna grada Jastrebarskog za 2009. godinu, Razdjel: Gradsko vijeće
i gradonačelnik, Program: Izvršna i zakonodavna tijela, Aktivnost: Lokalni izbori, na žiro račune političkih stranaka.

IV.
Stupanjem na snagu ovog Zaključka stavlja se izvan snage
Zaključak o davanju suglasnosti za isplatu troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkog tijela grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09).

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će
se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 013-03/09-01/03
URBROJ: 238/12-03-09-4
Jastrebarsko, 12. kolovoz 2009.
Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 40. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“,
broj 5/01 i 1/06), gradonačelnik grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sufinanciranju
Projekta „Ljetna igraonica 2009.“
I.
Odobrava se sufinanciranje Projekta „Ljetna igraonica 2009.“
u iznosu od 122.442,00 kn (stodvadesetdvijetisućečetiristočetrdesetdvije kune).

II.
Navedena sredstva biti će isplaćena Školskom športskom klubu OŠ „Ljubo Babić“, na žiro račun OŠ „Ljubo Babić“ za ŠŠK,
temeljem programa:sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnom
školstvu, aktivnost: ljetna i zimska radionica, (pozicija:R0066,
konto:37219).
KLASA: 621-01/09-01/01
URBROJ: 238/12-03-09-1
Jastrebarsko, 09. lipnja 2009.

27. kolovoza 2009.

Na temelju članka 48. zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 40. statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“,
broj 5/01 i 1/06), gradonačelnik grada Jastrebarskog, donosi

PROJEKT “LJETNA IGRAONICA 2009.”
I. SAŽETAK PROJEKTA
U sklopu programa “Fokus na mlade” projekt Ljetna igraonica 2009. razrađuje smjernice djelovanja u okviru organiziranja sadržaja za mlade na području grada Jastrebarskog i okolnih
gradskih naselja u vrijeme ljetnih praznika 2009. godine.
Ove godine Projekt se provodi sedmu sezonu za redom i
kroz svih šest godina pokazao se kao idealna nadopuna u organiziranom provođenju sportsko-rekreacijskih sadržaja za učenike
Osnovne i Srednje škole.
Svojim sadržajima ovaj Projekt omogućava učenicima da se
tijekom ljetnih praznika nastave baviti i upoznavati sa svim onim
aktivnostima kojima su se bavili (ili htjeli baviti) za vrijeme nastave koja im je oduzimala veći dio vremena. Završetkom nastave najčešće završavaju i programi u kojima učenici, bez obveza
prema školi, mogu slobodno sudjelovati..
Posebnost odabira aktivnosti Ljetne igraonice je u tome što
omogućava učenicima da odaberu od klasičnih sportskih igara
poput nogometa, odbojke i sličnih do upoznavanja sa atraktivnim
sportovima kao što su brdski biciklizam, judo, karate, streličarstvo, rafting i rolanje.
Osobita vrijednost Projekta vidi se i u suradnji sa športskim
udrugama i svim partnerima u Projektu kojima je omogućeno da
preko Ljetne igraonice prezentiraju svoje programe i privuku što
veći broj djece i mladih, zainteresiraju ih, uključe u sportske aktivnosti, otkriju talente i pruže našim mladim sugrađanima kvalitetnije slobodno vrijeme. Izričitu vrijednost i značaj pridodajemo neizostavnoj školi plivanja koja uvelike pridonosi sigurnosti
djece 1. do 4. razreda koja još nisu naučila plivati, a obukom na
bazenu smanjujemo mogućnost nesreće.
Uz sve navedeno Projekt Ljetne igraonice 2009. omogućava
djeci organizirano druženje, međusobno upoznavanje, sklapanje
prijateljstava, edukaciju, zabavu, igru, a analogno tome smanjuje
negativne utjecaje kao što su: pušenje, droga, narušavanje zdravlja itd.

II. OSNOVNE ODREDNICE PROJEKTA
Nakon selekcije sadržaja prema interesu učenika Ljetna igraonica 2009. obuhvaća slijedeće aktivnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

brdski biciklizam
škola rolanja
badminton
odbojka na pijesku
škola plivanja
ronjenje
mali nogomet
judo
mini rukomet
karate
streličarstvo
tenis
ultimate frizbi

III. PARTNERI U PROJEKTU
Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

U provedbu Projekta Ljetna igraonica 2009. uključeni su slijedeći partneri:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Školsko športsko društvo Jastreb O.Š.Ljubo Babić
Osnovna škola Ljubo Babić
Srednja škola Jastrebarsko
Športska zajednica grada Jastrebarskog
Judo klub Jaska
Klub koturaša Jastrebarsko
Karate klub Jastreb
Tenis klub Jastreb
Ronilački klub adriatic
Rukometna škola Jastrebarsko
Stolnoteniski klub Jaska
Frizbi klub Mali Dim Zagreb
Voditelj Projekta Ljetna igraonica je Domagoj Šlat, prof, član
UO ŠŠD Jastreb Osnovne škole Ljubo Babić u Jastrebarskom.
Glavni partneri u projektu su Osnovna škola Ljubo Babić i
Školsko športsko društvo Jastreb. Sve financijske obveze predviđene projektom koje se odnose na dotacije iz gradskog proračuna
usmjeravaju se na žiro-račun Osnovne škole Ljubo Babić.

IV. OPIS PROJEKTA
1.

BRDSKI
BICIKLIZAM

• osigurati zaštitnu opremu
• definirati itinerare
• odrediti starosne skupine (kategorije)

2.

BADMINTON

• osigurati prostor
• definirati pravila
• odrediti kategorije

3.

ODBOJKA NA
PIJESKU

• standardizirati igralište
• odrediti način natjecanja
• osigurati suce i pomoćno osoblje

4.

ŠKOLA PLIVANJA

• osigurati opremu
• obvezatna prisutnost liječnika
• suglasnost roditelja

5.

MALI NOGOMET

• osigurati prostor
• definirati pravila
• odrediti kategorije

6.

7.

JUDO

• osigurati opremu
• definirati voditelje
• izrada programa
• osigurati opremu
• izrada programa
• osigurati prostor

KARATE

• odrediti kategorije
• osigurati prostor
• definirati suce

8.

MINI RUKOMET

9.

ŠKOLA ROLANJA

• definirati prostor za provođenje
• izraditi program
• osigurati rekvizite

10.

RONJENJE

• osigurati prostor
• izraditi program
• osigurati opremu

11.

TENIS

• osigurati prostor
• izrada programa
• osigurati opremu

12.

STRELIČARSTVO

• osigurati potrebnu opremu
• pronaći adekvatan prostor
• osigurati sigurnosne uvjete

13.

ULTIMATE FRIZBI • izraditi program
• osigurati adekvatan prostor
• odrediti kategorije

V. CILJEVI PROJEKTA
Osnovni ciljevi projekta sadržani u aktivnostima u provedbi
Projekta Ljetna igraonica 2009. su:
-

zainteresirati učenike za bavljenje športom
naučiti sudionike kako prihvatiti pobjedu
naučiti sudionike kako prihvatiti poraz
omogućiti mladima druženje, upoznavanje i socijalizaciju
upoznati sudionike projekta sa različitim športskim disciplinama/igrama
naučiti tehnike plivanja, te zahvate spašavanja utopljenika.
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VI. PLAN PROVEDBE PROJEKTA – termini
Osnovni preduvjet provedbe projekta anketiranje je i prijava
učenika Osnovne i Srednje škole, te terminska raspodjela pojedinih dijelova Projekta. Sve prijave vrše se na posebnom prijavnom
listiću za Ljetnu igraonicu:
- primjer prijavnog listića:
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Dim

Mali

način informiranja i prijave učenika putem upisnog listića
preko nastavnika – razredne nastave, voditelj projekta po područnim odjeljenjima
preko nastavnika tjelesnog odgoja
preko nastavnika tjelesnog odgoja
razred
1-4
5-8
Srednja škola

klub
Jastreb
Adriaticro
klub
klub
Jastreb
Jaska
Jaska
klub
klub
Jstrebarsko
klub

nastava završava 10.06.2009.

frizbi klub
stolno tenis
karate

Aktivnosti koje prethode provedbi Projekta Ljetna igraonica
2009., a o kojima direktno ovisi uspješnost provedbe Projekta:
1. Osigurati adekvatan prostor za svaku pojedinu aktivnost s obzirom na vremenske uvjete, broj sudionika i slično
2. Prijava zainteresiranih učenika putem upisnih listića
3. Sve informacije o prijavi dobivaju se neposredno u školi putem prijavnog listića (1. do 4. razred i sve područne škole),
kod nastavnika tjelesnog odgoja (5. do 8. razred i Srednja
škola), te na brojeve telefona grada Jastrebarskog, broj mobitela voditelja projekta Domagoja Šlat, te na mail adresu
domagojslat@net.hr
4. osigurati potrebnu opremu, posebno za školu plivanja. Dio
opreme osigurava već sedmu godinu za redom Športska zajednica grada Jastrebarskog
5. Za ostale dijelove projekta opremu osigurava organizator, a
osobnu opremu sudionici donose sobom
6. Svi sudionici Ljetne igraonice 2009. moraju imati potpisanu
suglasnost roditelja koja je sastavni dio prijavnog listića.

klub Jastreb

Školski

športski
klub

Klub

Ronilački
Školski

športski

Školski

škola

Rukometna
Judo

klub
športski

Školski
Školski

športski
koturaša

Klub
Školski

športski
partner

Od 9 - 13
Od 8:30 -13

od 17 sati

Od 18 - 20

Od 9 - 13

Od 10 - 12

O.Š.
O.Š.
HV-a
O.Š.
O.Š.
rute,
O.Š.
kad

klub

športski

Tenis

O.Š.
Od 10-12
Od 9

Od 10-12

Od:8:30-10:30 sednja škola

dvorište

Utrine
Utrine
bar Al Capone

dvorana
O.Š.
kod doma HV-a

21.6.2009

dvorište

mala

24.6.2009.
25.6.2009
24.6.2009.

bazeni
bazeni
caffe

10.7.2009 10.7.2009.
26.6.2009

dvorana
dvorana

14.6.2009

dom

30.6.2009. 19.6.2009.

dvorana
dvorište

19.6.2009.

dvorana

16.6.2009.
19.6.2009
do

Gdje

29.6.2009.
15.6.2009.
12.6.2009.
15.6.2009
od

biciklističke

2.7.2009

tenis igralište

20.6.2009
20.6.2009
29.6.2009 06.7.2009.
13.6.2009
15.6.2009

22.6.2009

1.7.2009

24.6.2009.

frizbi

20.6.2009.

Ultimate

tenis

streličarstvo
škola
rolanja
biciklizam
nogomet

mali

brdski

škola

badminton

škola

rukomet
judo

karate

2009.

ronjenje
škola

plivanja

obojka

na pijesku

tenis

stolni

Termini održavanja pojedinih aktivnosti Projekta Ljetna igraonica 2009.:

27. kolovoza 2009.

Prije kraja nastave provest će se anketiranje i prijava učenika Osnovne škole „Ljubo Babić“ i svih područnih odjeljenja te
Srednje škole Jastrebarsko. Nakon rokova za prijavu prijavljeni
kandidati razvrstati će se u dobne skupine i prema prijavljenim
aktivnostima. Zaključno sa 20. lipnjem 2008. ukupno se prijavilo
352 sudionika. No, prema iskustvu iz prošlih godina provedbe
projekta može se očekivati još naknadnih prijava, no njih ne bi
trebalo biti više od 30-tak. Ti će kandidati naknadno biti razvrstani po skupinama.

VII. FINANCIRANJE
Za kvalitetnu realizaciju Projekta Ljetna igraonica 2009. potrebno je osigurati određena financijska sredstva. Razradom troškova Projekta detektirani su slijedeći prihodi i rashodi:
LJETNA IGRAONICA 2009. - plan
voditelj/
Sportske igre
dana
sudac
suci/voditelji
- brdski
2
5
biciklizam
suci/voditelji
2
2
- badminton
suci/voditelji
- odbojka na
2
2
pijesku
suci/voditelji
2
2
- rukomet
suci/voditelji
- mali
4
5
nogomet
suci/voditelji
2
5
- judo škola
suci/voditelji
4
5
- rolanje
suci/
voditelji 2
2
streličarstvo
suci/voditelji
3
5
- tenis škola
suci/voditelji
- stolni tenis
2
5
škola
suci/vodelji
- karate
2
5
škola
majice za
sudionike i
600
voditelje

naknada
po danu

brutto

ukupno

100,00

120,00

1.200,00

100,00

120,00

480,00

100,00

120,00

480,00

100,00

120,00

480,00

100,00

120,00

2.400,00

100,00

120,00

1.200,00

100,00

120,00

2.400,00

100,00

120,00

480,00

100,00

120,00

1.800,00

100,00

120,00

1.200,00

100,00

120,00

1.200,00

26,00

31,72

19.032,00

27. kolovoza 2009.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

najam
rekvizita za
streličarstvo
rafting
Dobra
prijevoz
autobusom
- Rafting
admin.
troškovi
osnovne
škole
nagrade
(medalje)
ukupno
- Grad
financira
Škola
plivanja i
ronjenja
voditelji
škole
plivanja
voditelji
škole
ronjenja
prijevoz
autobusom
iskaznice,
diplome i
priznanja
naknada za
voditelja
aktivnosti
osiguranje
za sve
polaznike
plivanja
zakup
bazena
ukupno
prihod
na bazi
participacije
polaznika
prihodi od
participacije
- ukupno
ukupno
ljetna
igraonica
- sportske
igre + škola
plivanja
(Utrine)

Broj 8 - Stranica 155

Na temelju članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09), gradonačelnik grada Jastrebarskog, 17. kolovoza 2009. donosi

paušal

2.000,00

paušal

4.800,00

paušal

2.000,00

paušal

1.000,00

paušal

6.500,00

Odobrava se financijska pomoć Ivanu Volariću, Donji Desinec 25, u svrhu pomoći popravka kuće, stradale u požaru u iznosu
od 10.000,00 kn (desettisuća kuna).

48.652,00

II.

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći
I.

Odobreni iznos uplatiti će se na žiro račun 23600001101387925 na ime Bravarija Franjević, vl. Petar Franjević,
Prhoć 40, iz proračuna grada Jastrebarskog, temeljem Programa
javnih potreba u društvenim djelatnostima na području grada
Jastrebarskog u 2009. godini, Program: Socijalna zaštita, Aktivnost: - pomoć obiteljima i kućanstvima, Pozicija R:0093 konto:
37212).

broj

dana

naknada

brutto

ukupno

8

10

250,00

300,00

24.000,00

2

5

220,00

264,00

2.640,00

III.

paušal

34.250,00

Ovaj će zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.

paušal

2.500,00

1

100

3.500,00 4.200,00
(plaćanje prije početka škole
plivanja)
paušal

škola plivanja

5.000,00
21.200,00

200,00

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

4.200,00

93.790,00
100

KLASA: 053-02/09-01/116
URBROJ: 238/12-03-09-3
Jastrebarsko, 17. kolovoza 2009.

20.000,00

20.000,00

Na temelju članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09), gradonačelnik grada Jastrebarskog, 31. srpnja 2009.donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva
Gradonačelnik grada Jastrebarskog, prihvaća pokroviteljstvo
nad obilježavanjem 35. obljetnice NK „Sveta Jana“, što će se održati 28. kolovoza 2009. godine.

prihodi

20.000,00

rashodi

142.442,00

Ovaj će zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.

razlika

122.442,00 grad sufinancira igraonicu

KLASA:053-02/09-01/112
URBROJ: 238/12-03-09-3
Jastrebarsko, 31. srpnja 2009.

Prema očekivanim prihodima i rashodima grad Jastrebarsko
će financijskom dotacijom, temeljem konačnog izvješća o utrošenim sredstvima, na žiro-račun Osnovne škole Ljubo Babić doznačiti sredstva za uspješnu provedbu projekta Ljetna igraonica
2009.
KLASA:621-01/09-01/01
URBROJ:238/12-03-09-1
JASTREBARSKO, 09. lipnja 2009
Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.
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