13. ožujka 2020.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Sadržaj i oblici suradnje utvrđeni su u tekstu Sporazuma o
prijateljstvu i suradnji Grada Jastrebarskog i Općine Vela Luka
koji čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Jastrebarskog da potpiše
Sporazum o prijateljstvu i suradnji iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.“
KLASA: 021-05/20-01/01
URBROJ: 238/12-01-20-9
Jastrebarsko, 12. ožujka 2020.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić, v. r.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18) Gradsko vijeće Grada
Jastrebarskog na 19. sjednici, održanoj 12. ožujka 2020. godine,
donosi

ODLUKU
o stipendiji Grada Jastrebarskog
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Članak 4.
Deficitarna zanimanja u smislu ove Odluke su ona zanimanja
kojih nema na tržištu rada u onolikom broju u kojem je iskazana potražnja poslodavaca u odnosu na broj nezaposlenih osoba
u protekloj godini i prethodnom razdoblju tekuće godine te su
izrazito tražena na tržištu rada.
Lista deficitarnih zanimanja temelji se na podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o deficitarnim zanimanjima na području Zagrebačke županije.
Kandidat koji se obrazuje za deficitarno zanimanje ostvaruje
dodatne bodove, sukladno članku 18. ove Odluke.
II. PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE
Članak 5.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju
učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
– da su državljani Republike Hrvatske,
– da imaju prebivalište na području grada Jastrebarskog u trenutku objave natječaja,
– da su redoviti učenici drugog ili višeg razreda srednje škole,
odnosno redoviti studenti,
– da ne primaju stipendiju ili novčana sredstva koja imaju obilježja stipendije iz drugih izvora,
– da nisu navršili 21 godinu (učenici) odnosno 26 godina života
(studenti).
III. TIJELO KOJE DODJELJUJE STIPENDIJE
Članak 6.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, kriteriji i mjerila za stjecanje prava na dodjelu stipendije Grada Jastrebarskog (u daljnjem
tekstu: stipendija), postupak dodjele stipendija, prava i obveze
korisnika stipendija kao i druga pitanja u vezi sa stipendiranjem
učenika i studenata s područja grada Jastrebarskog.
Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje,
bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu,
odnose se na jednak način na muški i ženski rod.
Članak 2.
Učeničke i studentske stipendije Grad Jastrebarsko dodjeljuje
u dvije kategorije:
– stipendije prema kriteriju izvrsnosti
– stipendije prema socijalnom kriteriju
Kandidati se mogu prijaviti na natječaj za dodjelu stipendije
Grada Jastrebarskog u obje kategorije, ali mogu ostvariti pravo
samo na jednu stipendiju.
Članak 3.
Sredstva za stipendije osiguravaju se u proračunu Grada Jastrebarskog.
Broj i iznos stipendija za pojedinu kategoriju te listu deficitarnih zanimanja utvrdit će za svaku godinu Gradonačelnik Grada Jastrebarskog (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) prije objave
natječaja, sukladno sredstvima osiguranim u proračunu Grada
Jastrebarskog.
Ako se za dodjelu stipendija u određenoj kategoriji javi manji
broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija od
predviđenog broja za dodjelu, stipendije se mogu dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija, prema redoslijedu koji je
utvrđen na temelju ostvarenih bodova.

O dodjeli stipendija odlučuje Gradonačelnik, na prijedlog
Komisije za dodjelu stipendije Grada Jastrebarskog (dalje u tekstu: Komisija).
Komisija ima pet članova koji između sebe biraju predsjednika.
Članove Komisije imenuje Gradonačelnik.
Članovi Komisije imenuju se na razdoblje od četiri godine, a
mogu biti razriješeni i prije isteka tog vremena.
Članak 7.
Komisija radi na sjednicama.
Sjednice saziva i njima rukovodi predsjednik Komisije.
Sjednica Komisije može se održati ako joj je nazočna većina
ukupnog broja članova.
Komisija odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Odluke Komisije potpisuje predsjednik Komisije.
O radu Komisije vodi se zapisnik.
Članak 8.
Komisija za svoj rad odgovara Gradonačelniku.
Članak 9.
Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja upravni odjel nadležan za društvene djelatnosti (dalje u tekstu: nadležni
upravni odjel).
IV. KRITERIJI I MJERILA ZA DODJELU STIPENDIJA
A. STIPENDIJE PREMA KRITERIJU IZVRSNOSTI
Članak 10.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije prema
kriteriju izvrsnosti imaju učenici i studenti koji, osim općih, ispunjavaju sljedeće posebne uvjete:
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da su učenici i studenti prve godine studija završili svaki
od prethodnih razreda srednje škole s prosjekom ocjena od
najmanje 4,50, a studenti viših godina svaku od prethodnih
godina studija s prosjekom ocjena od najmanje 4,00,
da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi, odnosno ponavljali godinu studija.
Članak 11.
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su:

– kriterij izvrsnosti,
– uspjeh u školovanju.
Kriteriji iz stavka 1. ovoga članka izražavaju se bodovima
koji se zbrajaju.
U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost će imati kandidat koji ostvari bolji uspjeh u školovanju.
Članak 12.
Postignuti i priznati rezultati u području znanosti, umjetnosti
i sporta boduju se na sljedeći način:
1. osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na
županijskom natjecanju
2. osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju
3. osvojeno drugo mjesto na državnom
natjecanju
4. osvojeno treće mjesto na državnom natjecanju
5. sudjelovanje na državnom natjecanju
6. osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na
međunarodnom natjecanju
7. sudjelovanje na međunarodnom natjecanju
8. usporedno pohađanje druge srednje škole
odnosno drugog studija po programu nadležnog
ministarstva, uz redovitu srednju školu odnosno
studij
9. dobivena rektorova nagrada
10. dobivena dekanova nagrada
11. druge vrijedne nagrade i priznanja od strane
obrazovne, znanstvene ili kulturne ustanove
12. objavljeni (znanstveni ili stručni) radovi u
recenziranoj publikaciji
13. nagrađeni patenti/izumi od strane strukovnih
udruženja odnosno nadležnih ministarstava
14. kategorizirani vrhunski sportaš (sportaš
Hrvatske I. kategorije)
15. kategorizirani vrhunski sportaš (sportaš
Hrvatske II. kategorije)
16. kategorizirani vrhunski sportaš (sportaš
Hrvatske III. kategorije)

1 bod

Članak 13.
Uspjeh u školovanju za učenike te za studente prve godine
studija utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne dvije godine školovanja tako da se zbroj pojedinačnih ocjena
iz predmeta podijeli s ukupnim brojem predmeta.
Za studente druge godine studija uspjeh se utvrđuje prosjekom ocjena iz prve godine, a za viša godišta prosjekom ocjena
iz prethodne dvije godine studija tako da se zbroj pojedinačnih
ocjena iz ispita podijeli s ukupnim brojem ispita.
Tako dobiven prosjek zaokružen na dvije decimale izražava
se kao broj bodova i pribraja zbroju bodova utvrđenom prema
kriterijima iz prethodnog članka.
B. STIPENDIJE PREMA SOCIJALNOM KRITERIJU
Članak 14.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije prema
socijalnom kriteriju imaju učenici i studenti koji, osim općih, ispunjavaju sljedeće posebne uvjete:
a)
b)

4 boda
3 boda
2 boda
1 bod
5 bodova
4 boda
po godini
1 bod

4 boda
3 boda
1 boda
svaki rad
1 bod
svaka nagrada
2 boda
4 boda
3 boda
2 boda

Natjecanja koja se boduju prema kriteriju izvrsnosti trebaju
biti priznata od strane ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje odnosno od strane nadležnog tijela za sport.
Bodovi za sudjelovanje i osvajanje nagrade na natjecanjima
u skupnom nastupu (ekipe, skupine i sl.) računaju se kao 50%
bodova za pojedinačni nastup ili osvojenu nagradu.
Ukoliko kandidat postigne različiti stupanj uspjeha na istom
natjecanju boduje se najviši rang.
Izvrsnost kandidata boduje se za prethodne dvije godine školovanja, tako da se zbroje vrijednosti svih bodova ostvarenih prema kriterijima iz stavka 1. ovog članka.
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da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi, odnosno ponavljali godinu studija,
da im prosječni ukupni neto prihod po članu u obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi 100% neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima Republike Hrvatske.
Članak 15.

su:

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije

– socijalni status i druge socijalne prilike,
– uspjeh u školovanju.
Kriteriji iz stavka 1. ovoga članka izražavaju se bodovima
koji se zbrajaju.
U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima manji mjesečni prihod po
članu obitelji.
Članak 16.
Socijalni status i druge socijalne prilike kandidata boduju se
na sljedeći način:
a) prihod po članu kućanstva:
1. ako prosječni ukupni neto prihod po članu
obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od
800,00 kn
2. ako prosječni ukupni neto prihod po članu
obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od
1.000,00 kn
3. ako prosječni ukupni neto prihod po članu
obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od
1.500,00 kn
4. ako prosječni ukupni neto prihod po članu
obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od
2.000,00 kn
5. ako prosječni ukupni neto prihod po članu
obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od
2.500,00 kn
6. ako prosječni ukupni neto prihod po članu
obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od
3.000,00 kn

10 bodova

8 bodova

6 bodova

4 boda

3 boda

2 boda

b) druge socijalne prilike:
1. ako kandidat, odnosno njegov roditelj ili osoba
koja ga uzdržava ostvaruje pravo na zajamčenu
minimalnu naknadu ili pravo na doplatak za pomoć
i njegu

2 boda
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2. ako je roditelj nezaposlen i vodi se u evidenciji
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (po roditelju)
3. ako je kandidat dijete samohranog roditelja
4. ako je kandidat dijete bez oba roditelja
5. ako je kandidat roditelj ili skrbnik maloljetnog
djeteta
6. ako je kandidat dijete iz obitelji s troje ili više
djece koja se redovito školuju (po djetetu)
7. ako je kandidat invalid ili osoba s teškoćama u
razvoju
8. ako je kandidat dijete civilnog invalida (80% do
100% tjelesnog oštećenja)
9. ako je kandidat dijete smrtno stradalog hrvatskog
branitelja ili zatočenog i nestalog hrvatskog
branitelja Domovinskog rata
10. ako je kandidat dijete Hrvatskog ratnog vojnog
invalida iz Domovinskog rata

1 bod
2 boda
4 boda
1 bod

Obavijest o objavi natječaja objavljuje se u lokalnim medijima, a natječaj na oglasnoj ploči i web-stranici Grada Jastrebarskog.
Obavijest o objavi natječaja sadrži: predmet natječaja, podatak gdje se tekst natječaja objavljuje, rok za podnošenje zahtjeva
te po potrebi i druge podatke.
Komisija provodi natječaj i utvrđuje rezultate.

1 bod

Članak 20.

2 boda
2 boda
3 boda

2 boda

Socijalni status kandidata boduje se za tekuću godinu, tako
da se zbroje svi bodovi ostvareni prema kriterijima iz prethodnog
stavka ovog članka.
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Natječaj sadrži:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

naziv tijela koje objavljuje natječaj,
vrijeme trajanja natječaja,
naziv i adresu tijela kojemu se zahtjevi podnose,
iznos i broj stipendija po kategorijama, posebno za učenike i
posebno za studente,
listu deficitarnih zanimanja,
uvjete i kriterije za dodjelu stipendije,
popis dokumentacije koju je potrebno priložiti,
vrijeme na koje se stipendija dodjeljuje,
rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja,
druge potrebne podatke.

Članak 17.

Članak 21.

Uspjeh u školovanju za učenike te za studente prve godine
studija utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne dvije godine školovanja tako da se zbroj pojedinačnih ocjena
iz predmeta podijeli s ukupnim brojem predmeta.

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije Komisija utvrđuje prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete i njihove zahtjeve može dostaviti srednjim školama i
fakultetima radi davanja stručnih mišljenja o dosadašnjem radu
kandidata.

Za studente druge godine studija uspjeh se utvrđuje prosjekom ocjena iz prve godine, a za viša godišta prosjekom ocjena
iz prethodne dvije godine studija tako da se zbroj pojedinačnih
ocjena iz ispita podijeli s ukupnim brojem ispita.
Tako dobiven prosjek zaokružen na dvije decimale izražava
se kao broj bodova i pribraja zbroju bodova utvrđenom prema
kriterijima iz prethodnog članka.
Članak 18.
Dodatne bodove u obje kategorije stipendija kandidati mogu
ostvariti prema sljedećim kriterijima:
1. ako se kandidat obrazuje za deficitarno zanimanje
2. ako je kandidat dijete hrvatskog branitelja
3. ako je kandidat dijete aktivnog operativnog člana
dobrovoljnog vatrogasnog društva s područja grada
Jastrebarskog koji je sudjelovao u više od 5 vatrogasnih intervencija u prethodnoj godini (po roditelju)
4. ako je kandidat aktivni operativni član dobrovoljnog
vatrogasnog društva s područja grada Jastrebarskog
koji je sudjelovao u više od 5 vatrogasnih intervencija
u prethodnoj godini
5. ako je kandidat dobrovoljni darivatelj s više od 5
dobrovoljnih darivanja krvi
6. ako je kandidat u prethodnoj godini volontirao više
od 30 sati u ustanovama i trgovačkim društvima kojima je osnivač Grad, organizacijama civilnog društva
koje djeluju na području Grada te u ustanovama ili
organizacijama koje ne djeluju na području Grada, a
koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće
dobro

2 boda
2 boda
1 bod

Prijedlog liste kandidata utvrđuje se odvojeno za svaku od
kategorija stipendista utvrđenih člankom 2. ove Odluke.
Stručna mišljenja i preporuke iz stavka 1. ovog članka ne obvezuju Komisiju prilikom odlučivanja o dodjeli stipendije.
Članak 22.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se
na oglasnoj ploči i web stranici Grada Jastrebarskog u roku od
30 (trideset) dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za
dodjelu stipendije.
U roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja prijedloga
liste kandidata svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na
prijedlog liste. Prigovor se upućuje Komisiji putem upravnog
odjela nadležnog za društvene djelatnosti.
Komisija je dužna riješiti o prigovoru u roku od 8 (osam)
dana od dana isteka roka za prigovor.

2 boda

Rješenje o prigovoru je konačno.
Članak 23.

2 boda
2 boda

V. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE
Članak 19.
Stipendija se dodjeljuje na temelju objavljenog natječaja.
Natječaj za svaku školsku, odnosno akademsku godinu raspisuje
Gradonačelnik najkasnije do 1. listopada.

Nakon isteka rokova iz članka 22. ove Odluke, Komisija
utvrđuje prijedlog konačne liste kandidata koji se objavljuje na
oglasnoj ploči i web stranici Grada Jastrebarskog.
Odluku o dodjeli stipendije Grada Jastrebarskog donosi Gradonačelnik na prijedlog Komisije o konačnoj listi kandidata.
Odluka o dodjeli stipendije objavljuje se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“ .
VI. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE
Članak 24.
Na temelju Odluke o dodjeli stipendije Gradonačelnik u ime
Grada Jastrebarskog i korisnik stipendije, odnosno osoba koja
zastupa maloljetnog korisnika stipendije, potpisuju Ugovor o korištenju stipendije Grada Jastrebarskog.
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Ugovor iz prethodnog stavka sadrži:
–
–
–
–
–

ime, odnosno naziv ugovornih strana i adresu,
naziv škole, odnosno fakulteta za koji je odobrena stipendija,
iznos stipendije,
vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje,
način i uvjete vraćanja stipendije u slučaju neispunjavanja
obveza iz Ugovora,
– druga prava i obveze ugovornih strana.
Članak 25.
Ako netko od kandidata odnosno korisnika stipendije odustane od zaključivanja ugovora o korištenju stipendije odnosno od
daljnjeg stipendiranja, ugovor se zaključuje sa sljedećim učenikom/studentom s liste kandidata koji ispunjava uvjete za dodjelu
stipendije.
Članak 26.
Stipendija se dodjeljuje na početku školske, odnosno akademske godine za deset mjeseci.
Stipendija se isplaćuje korisnicima u mjesečnim obrocima i
to u pravilu početkom mjeseca za prethodni mjesec.
Članak 27.
Korisnik ima pravo koristiti stipendiju svake sljedeće školske
odnosno akademske godine do kraja redovitog obrazovanja, ukoliko ispunjava uvjete iz ove Odluke.
O nastavku korištenja stipendije ugovorne strane iz članka
24. ove Odluke sklapaju dodatak ugovora o korištenju stipendije.
Apsolventi mogu nastaviti primati stipendiju 6 mjeseci nakon
završenog posljednjeg semestra.
Članak 28.
Ispunjavanje uvjeta za nastavak stipendiranja, na temelju dokaza koje podnosi korisnik stipendije, utvrđuje Komisija.
Korisnik stipendije koji iz opravdanih razloga nije ispunio
uvjet iz prethodnog stavka može podnijeti molbu Komisiji za priznavanje opravdanih razloga za neispunjavanje uvjeta i nastavak
stipendiranja.
Odluku, na prijedlog Komisije u slučajevima iz stavka 1. i 2.
donosi Gradonačelnik.
Članak 29.
Korisnik stipendije dužan je na zahtjev upravnog odjela
nadležnog za društvene djelatnosti u roku od 10 (deset) dana od
primitka istog, dostaviti dokaze o redovitom obrazovanju i rezultatima svog obrazovanja.
Članak 30.
Korisnik stipendije dužan je o svakoj promjeni koja ima za
posljedicu promjenu uvjeta određenih ovom Odlukom, odnosno
zaključenim ugovorom o korištenju stipendije, obavijestiti nadležni upravni odjel u roku od 15 (petnaest) dana od nastupa promjene te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.
Promjena prebivališta izvan područja grada Jastrebarskog
uvjetuje gubitak prava na daljnju isplatu stipendije te se s korisnikom stipendije raskida ugovor.
Članak 31.
Svaka ugovorna strana može raskinuti ugovor o korištenju
stipendije.
Grad Jastrebarsko će raskinuti ugovor iz stavka 1. ovog članka u svim slučajevima utvrđenim propisima o obveznim odnosima, a osobito ako:
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– korisnik stipendije bez opravdanog razloga ne završi razred,
odnosno godinu školovanja za koju se stipendira,
– se utvrdi da je korisnik stipendije pravo na stipendiju ostvario
na temelju neistinitih podataka ili prima stipendiju iz drugih
izvora,
– korisnik stipendije bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja,
– se korisnik stipendije ne odazove pozivu na volontiranje,
– korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo.
Članak 32.
U slučaju raskida ugovora o korištenju stipendije iz razloga
navedenih u članku 31. stavku 2. ove Odluke, korisnik stipendije
dužan je vratiti primljeni iznos stipendije.
Stipendija se u pravilu vraća odjednom u cijelosti, a ukoliko
korisnik stipendije zbog slabijeg imovinskog stanja nije u mogućnosti odjednom vratiti primljeni iznos stipendije može se dogovoriti vraćanje u mjesečnim obrocima.
VII. JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE
Članak 33.
Gradonačelnik može, uz suglasnost Komisije, donijeti zaključak o dodjeli jednokratne novčane potpore studentu doktorskog studija za izradu doktorskog rada koji je temom vezan za
Grad Jastrebarsko.
Uvjeti koje student mora ispuniti su sljedeći:
– da je državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na području grada Jastrebarskog,
– da je upisan na program poslijediplomskog sveučilišnog studija,
– da je tema odobrena od strane Fakultetskog vijeća ili drugog
tijela koje odobrava temu,
– da je iz sažetka rada vidljivo da obrađuje temu vezanu za
Grad Jastrebarsko.
Temeljem zaključka iz stavka 1. ovog članka, sa studentom
kojem se dodjeljuje novčana potpora sklopit će se ugovor kojim
će se urediti međusobna prava i obveze ugovornih strana.
Članak 34.
Učenici i studenti koji ispunjavaju opće uvjete za dodjelu
stipendije, a postigli su izniman uspjeh u području znanosti, umjetnosti ili sporta, mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu
potporu kao nagradu za svoj rad.
Zaključak o dodjeli jednokratne novčane potpore donosi Gradonačelnik uz suglasnost Komisije.
Članak 35.
Ukupan iznos dodijeljenih jednokratnih novčanih potpora iz
članaka 33. i 34. ove Odluke ne može biti veći od 10% (deset
posto) od ukupno proračunom predviđenih sredstava za dodjelu
stipendija.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiji grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 4/03 i 8/09), osim za postojeće korisnike stipendija
na koje će se primjenjivati do završetka školovanja, odnosno do
gubitka prava na stipendiju.
Članak 37.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

13. ožujka 2020.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

KLASA: 021-05/20-01/01
URBROJ: 238/12-01-20-10
Jastrebarsko, 12. ožujka 2020.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić, v. r.

Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 11/14, 6/15, 9/16 i 4/19) i članka 32. Statuta
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 1/18), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 19. sjednici,
održanoj 12. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na
području Grada Jastrebarskog
Članak 1.
U Odluci o nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 11/14,
6/15, 9/16 i 4/19), a sukladno odredbi članka 9. stavka 2. iste,
mijenja se prilog, tako da sastavni dio Odluke o nerazvrstanim
cestama na području Grada Jastrebarskog čini Jedinstvena baza
podataka nerazvrstanih cesta na području Grada Jastrebarskog
koja se nalazi u prilogu ove Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarskog.
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Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
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URBROJ: 238/12-01-20-11
Jastrebarsko, 12. ožujka 2020.

Predsjednica
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JEDINSTVENA BAZA PODATAKA NERAZVRSTANIH
CESTA NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG
Oznaka ceste
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