10. listopada 2014.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić, v. r.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98 i 50/12) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09,
12/12 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 10. sjednici
održanoj 7. listopada 2014. godine, donosi

ODLUKU
o upravljanju grobljima na području
Grada Jastrebarskog
I. OPĆE ODREDBE
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Uprava groblja obavlja i pogrebne poslove na području Grada Jastrebarskog.
Članak 5.
Pod upravljanjem groblja podrazumijeva se dodjela grobnih
mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukcija groblja (promjena površine, razmještaj putova i slično) na način koji odgovara
tehničkim i sanitarnim uvjetima, uz posebno uvažavanje brige o
zaštiti okoliša, a osobito krajobraznim i estetskim vrijednostima.
Osim navedenih poslova, pod upravljanjem grobljem podrazumijevaju se i:
–– poslovi naplaćivanja naknade za dodijeljeno grobno mjesto i
naknade za korištenje groblja,
–– poslovi vođenja grobnih očevidnika i registar umrlih osoba,
–– drugi poslovi propisani zakonom i ovom Odlukom.
Članak 6.

Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje upravljanje grobljima i obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Grada
Jastrebarskog, a osobito:
• način i uvjeti upravljanja grobljima,
• mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta,
te način ukopa nepoznatih osoba,
• održavanje i uređivanje groblja te uklanjanje otpada,
• uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta,
• način i uvjeti ukopa pokojnika
• nadzor i prekršajne odredbe.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje,
koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Članak 2.
Na području Grada Jastrebarskog postoje mjesna groblja
Cvetković, Domagović, Dragovanšćak, Gorica Svetojanska,
Gornja Kupčina, Gornji Desinec, Pavlovčani, Petrovina, Plešivica, Slavetić, Stankovo, Volavje (u nastavku teksta: mjesna groblja) i gradsko groblje Jastrebarsko.
Groblja na području Grada Jastrebarskog su komunalni
objekti u vlasništvu Grada Jastrebarskog.
Članak 3.
Pod grobnim mjestom u smislu ove Odluke smatraju se grobovi, grobovi za urne, grobnice i grobnice za urne namijenjene za
ukop umrlih osoba, odnosno urni.
Pod korisnikom grobnog mjesta u smislu ove Odluke smatraju se osobe kojima je grobno mjesto, u skladu sa Zakonom
o grobljima i odredbama ove Odluke, dodijeljeno na korištenje,
odnosno ustupljeno, a nakon smrti tih osoba njihovi nasljednici.
Osoba koja je do dana stupanja na snagu ove Odluke imala
valjanu pravnu osnovu temeljem koje se mogla smatrati korisnikom grobnog mjesta na mjesnom groblju (ugovor, potvrda o podmirenim obvezama za korištenje grobnog mjesta i slično) smatrat
će se korisnikom grobnog mjesta i u smislu ove Odluke uz uvjet
iz članka 46. ove Odluke.
II. NAČIN I UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJIMA
Članak 4.
Grobljima na području Grada Jastrebarskog upravlja trgovačko društvo „GROBLJA JASTREBARSKO“ d.o.o. (u daljnjem
tekstu: Uprava groblja).

Uprava groblja obvezna je:
1. upravljati grobljem pažnjom dobrog gospodara
2. osigurati uređenje i održavanje groblja na način da ne narušava pijetet prema umrlim osobama, a sukladno Programu
uređenja i održavanja groblja.
3. osigurati odgovarajući broj slobodnih grobnih mjesta za potrebe redovitog ukopa umrlih osoba na području Grada Jastrebarskog
4. pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere u svezi s potrebom povećanja potrebnih grobnih mjesta
5. za svako groblje voditi grobni očevidnik čiji je sastavni dio
položajni plan grobnih mjesta i grobnica, i registar umrlih
osoba.
Članak 7.
Uprava groblja ne odgovara za štete nastale na grobljima,
grobnim mjestima i slično koje prouzrokuju treće i nepoznate
osobe (krađe, vandalizam, izvođenje radova u blizini grobnih
mjesta i slično).
Članak 8.
Uprava groblja dužna je najmanje jedanput godišnje Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog podnijeti izvješće o svom radu.
III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA
GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE
Članak 9.
Na grobljima iz članka 2. ove Odluke ukapaju se, u pravilu,
umrli koji su imali prebivalište na području Grada Jastrebarskog,
a na pojedinom groblju, umrli koji su imali prebivalište na području naselja koja povijesno gravitiraju odnosnom groblju.
Na grobljima na području Grada Jastrebarskog mogu se ukapati i pokojnici koji nisu imali prebivalište na području Grada
Jastrebarskog, ukoliko su korisnici grobnog mjesta prema članku
3. stavku 2. i 3. ove Odluke.
Iznimno, na grobljima na području Grada Jastrebarskog
mogu se ukapati i drugi pokojnici ako su tako odredili za života
ili ako tako odredi njegova obitelj, odnosno osobe koje su dužne
skrbiti o njegovu ukopu. Obitelj pokojnika odnosno osobe koje
su dužne skrbiti o ukopu pokojnika mogu odrediti da se pokojnik
ukopa na groblju na području Grada Jastrebarskog, uz uvjet da je
barem jedan član obitelji odnosno osoba koja se dužna skrbiti o
ukopu pokojnika korisnik grobnog mjesta sukladno odredbama
ove Odluke.
Umrlog se može ukopati i izvan groblja sukladno odredbama
važećeg Zakona o grobljima.
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Članak 10.

Grobna mjesta dodjeljuju se prema Položajnom planu grobnih mjesta, redosljedom prema brojevima grobnih mjesta označenim u Položajnom planu, na način da se u najvećoj mjeri nastoji usvojiti želje korisnika prema mogućnostima raspoloživih
mjesta.
Položajni plan grobnih mjesta mora sadržavati: plan groblja,
plan rasporeda grobnih mjesta s naznačenim oznakama, brojevima grobnih mjesta, grafički prikaz rasporeda, a može sadržavati
i druge podatke vezane za raspored i korištenje grobnih mjesta.
Članak 11.
Uprava groblja donosi rješenje o dodjeli grobnog mjesta na
korištenje na neodređeno vrijeme uz jednokratnu naknadu.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka zainteresirana osoba
može izjaviti žalbu upravnom odjelu Grada Jastrebarskog nadležnom za komunalno gospodarstvo.
Članak 12.
Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji.
Korisnik grobnog mjesta može pismenom izjavom dopustiti
privremeni ukop i drugim osobama.
Članak 13.
Nakon smrti korisnika groba korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.
Do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju grobnog mjesta
u njega se mogu ukapati osobe koje su u času smrti korisnika
grobnog mjesta bili članovi njegove obitelji.
Članak 14.
Korisnik grobnog mjesta može za života, bez plaćanja naknade za dodjelu grobnog mjesta, ugovorom o ustupanju grobnog
mjesta prenijeti grobno mjesto na treću osobu.
Ugovor o ustupanju korištenja grobnog mjesta mora se dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.
Ukoliko se ugovorom o ustupanju prenosi na treću osobu pravo vlasništvo nad opremom grobnog mjesta, treća osoba je dužna
platiti porez na promet nekretnina.
Članak 15.
Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena 10 godina smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje.
IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA
GROBNOG MJESTA
Članak 16.
U popunjena grobna mjesta ukop se može odobriti i redovno
obaviti nakon proteka roka od 5 godina od prethodnog ukopa, uz
dužnu pažnju prema ostacima ranije pokopanih.
Članak 17.
U napuštena grobna mjesta ukop se može obaviti nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa u grobnicu.
Članak 18.
Uprava groblja će prije dodjele napuštenog grobnog mjesta
drugom korisniku premjestiti ostatke preminulog iz napuštenog
grobnog mjesta u zajedničko grobno mjesto izrađeno za tu namjenu.
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V. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA
Članak 19.
Nepoznate osobe ukopat će se na groblju na način uobičajen
mjesnim prilikama, osiguravajući pritom dostupne podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti) na odgovarajući način.
Ukop nepoznatih osoba izvršit će se na dijelu groblja označenom u Planu uređenja groblja, rasporeda i korištenja grobnih
mjesta kojeg odredi Uprava groblja ili u zajedničku grobnicu.
Za ukop iz stavka 2. ovog članka ne plaća se naknada, a trošak pogreba nepoznate osobe snosi Grad Jastrebarsko.
VI. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE GROBLJA TE
UKLANJANJE OTPADA
Članak 20.
Groblja održava Uprava groblja.
Pod održavanjem groblja u smislu ove Odluke smatra se:
–– održavanje građevina – mrtvačnice, spremišta, ograde sanitarnog čvora,
–– održavanje glavnog križa, spomen groblja i spomen križeva,
–– obrezivanje stabala i ukrasnog grmlja, kao i dosađivanje novim nasadima,
–– košnja travnatih površina,
–– košnja i uređenje zakorovljenih površina,
–– održavanje putova, staza i prostora ispred mrtvačnice,
–– čišćenje staza, putova i prostora ispred mrtvačnice od snijega,
–– održavanje električnih instalacija, vodovodne mreže i drugih
uređaja,
–– skupljanje, odlaganje i organizacija odvoza otpada,
–– po potrebi i zaštita od požara.
Godišnji Program održavanja donosi Uprava groblja uz suglasnost upravnog odjela Grada Jastrebarskog nadležnog za komunalno gospodarstvo, te on obavezno sadrži financijski plan
prihoda i rashoda.
Članak 21.
Uprava groblja dužna je poslove iz članka 20. ove Odluke
obavljati kontinuirano na način da groblje uvijek bude uredno,
a prostori građevina i oprema u funkcionalnom smislu ispravni,
uredni i čisti.
Članak 22.
Osim održavanja groblja iz članka 20. ove Odluke, Uprava
groblja dužna je brinuti i o investicijskim ulaganjima u groblja te
o proširenju groblja.
Pod investicijskim ulaganjima podrazumijeva se pribavljanje potrebne dokumentacije, izgradnja komunalne infrastrukture
i ostalih građevina na prostoru groblja (putovi, staze, vodovod,
hidranta mreža, rasvjeta, ograde, objekti i ostalo).
Pod proširenjem groblja podrazumijeva se ishođenje potrebne dokumentacije, otkup potrebnog zemljišta, izgradnja komunalne infrastrukture i ostalih građevina na planiranom proširenom groblja, sukladno Programu uređanja groblja na području
Grada Jastrebarskog .
Članak 23.
Program investicijskog održavanja sastavni je dio Godišnjeg
programa redovnog održavanja groblja.
Sredstva za redovno održavanje osiguravaju se iz sredstava
naknade za dodijeljeno grobno mjesto i sredstava godišnje grobne naknade te ostalih prihoda vezanih uz davanje grobnih usluga.
Sredstva za investicijsko ulaganje i proširenje groblja osiguravaju se iz sredstava proračuna Grada Jastrebarskog.
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Članak 24.

Iskop grobova i grobnica, te izvođenje osnovnih građevinskih radova (izgradnja temelja grobnih okvira, grobnica i grobnica za urne) obavlja Uprava groblja.
Radove na izgradnji nadgrobnih spomenika i uređaja na grobovima mogu izvoditi fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti.
Pri izvođenju radova iz stavka 2. ovog članka, izvođači su
dužni pridržavati se odredaba o redu na groblju, a naročito:
–– radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere
očuva mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se obavljati
samo u radne dane u vrijeme uredovnog radnog vremena
groblja, nikako za vrijeme sprovoda, nedjeljom ili na dane
vjerskih blagdana.
–– građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement,
vapno i drugo) može se držati na groblju samo kraće vrijeme
koje je neophodno za izvršenje radova i na način da se time
ne ometaju korisnici,
–– u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka izvođač je dužan bez odlaganja radilište dovesti u prijašnje stanje,
–– za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju, mogu se koristiti samo oni putovi i staze koje odredi
Uprava groblja.
Radovi iz stavka 2. ovog članka mogu se obavljati samo nakon prethodne prijave Upravi groblja i ishođenja suglasnosti za
izvođenje istih.
Uprava groblja zabranit će rad onom izvođaču radova koji
započne s radom bez prethodne dozvole stavka 4. ovog članka, te
koji se ne pridržava utvrđene lokacije i drugih uvjeta za uređenje
i izgradnju grobnih mjesta.
Članak 25.
O uređenju i održavanju grobnih mjesta (grobova i grobnica)
dužni su se brinuti korisnici o svom trošku.
Korisnici grobnog mjesta mogu na osnovi ugovora uređenje
i održavanje grobnih mjesta povjeriti Upravi groblja ili drugim
pravnim ili fizičkim osobama registriranim za obavljanje tih poslova.
Uprava groblja dužna je nadzirati uređenje i održavanje grobnih mjesta od strane korisnika.
Ukoliko korisnik grobnog mjesta ne održava red i čistoću
grobnog mjesta, Uprava groblja može izvršiti čišćenje grobnog
mjesta na trošak korisnika.
Održavanje grobnih mjesta i grobnica osoba od posebnog povijesnog i društvenog značaja obavlja Uprava groblja u skladu sa
posebnim programom koje donosi upravni odjel Grada Jastrebarskog nadležan za komunalno gospodarstvo.
Članak 26.
Korisnici grobnog mjesta dužni su grobna mjesta koja koriste
uređivati na primjeren način te održavati red i čistoću na način
da ne oštete susjedna grobna mjesta, a otpad odložiti na za to
određeno mjesto.
Članak 27.
Svaki grob, odnosno grobnica mora biti označen prikladnim
nadgrobnim znakom i natpisom.
Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja
grobnog mjesta pridržavajući se Plana uređenja groblja, rasporeda i korištenja grobnih mjesta te odredaba ove Odluke.
Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije
nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način
povrijediti uspomenu na pokojnika.
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Kada se nadgrobni spomenici postavljaju od materijala trajne
vrijednosti, moraju po obliku i načinu izvedbe biti u skladu sa
okolinom i mjesnim običajima.
Prije dogradnje nadgrobnog spomenika ili grobnica korisnik
groba mora ishoditi odobrenje i dozvolu za gradnju Uprave groblja glede oblika i načina izvedbe istog.
Članak 28.
O uklanjanju otpada s groblja brine Uprava groblja.
Uprava groblja dužna je na podesnim mjestima na groblju
osigurati prostor za pravilno odlaganje smeća, otpadaka vijenaca
i slično, te odvoz i uklanjanje istog prema godišnjem Programu
redovnog održavanja groblja.
VII. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD
DODJELE GROBNIH MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA
KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA
Članak 29.
Visina naknade za dodjelu grobnog mjesta utvrđuje se ovisno o lokaciji groblja, poziciji grobnog mjesta i površini grobnog
mjesta iskazane u m².
Koeficijent lokacije groblja utvrđuje se kako slijedi:
Lokacija groblja
Koeficijent
Jastrebarsko
1,0
Mjesna groblja
0,5
Pozicija grobnog mjesta izražava se koeficijentima kako slijedi:
Pozicija grobnog mjesta

Koeficijent

I i II red do staza na groblju

1,1

III red i dalje

1,0

Cijena 1 m² površine grobnog mjesta određuje se na osnovi cjenika kojeg donosi Uprava groblja uz prethodnu suglasnost
Gradonačelnika Grada Jastrebarskog.
Ukoliko je površina grobnog mjesta manja od 1 m², kao jedinica mjere za obračun naknade za dodjelu grobnog mjesta primjenit će se 1 m².
Članak 30.
Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu
naknadu Upravi groblja.
Godišnja grobna naknada utvrđuje se ovisno o lokaciji groblja i površini grobnog mjesta na groblju iskazane u m².
Standarno grobno mjesto ima sljedeću površinu:
–– jednostruko grobno mjesto: 2,65 m²
–– dvostruko grobno mjesto: 4,78 m².
Ukoliko površina postojećeg jednostrukog ili dvostrukog
grobnog mjesta prelazi površinu iz stavka 3. ovog članka, obračun godišnje grobne naknade obračunat će se sukladno utvrđenim površinama standarnog grobnog mjesta.
Ukoliko je površina grobnog mjesta manja od 1 m², kao jedinica mjere za obračun godišnje grobne naknade primjenit će
se 1 m².
Odluku o visini godišnje grobne naknade po 1 m² površine
svakog grobnog mjesta donosi Uprava groblja, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Jastrebarskog
Članak 31.
Za grobna mjesta uređena kao grobnice visina grobne naknade uvećava se za indeks 1,5 osim za grobnice koje ne ispunjavaju
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uvjete iz Pravilnika odnosno koje su ispod standarda koji omogućava adekvatni komfor oko grobnice.
Članak 32.
Godišnja grobna naknada plaća se u dva jednaka obroka, i
to u I. i III. kvartalu tekuće godine, po ispostavljenom računu
Uprave groblja.
VIII. NAČIN I UVJETI UKOPA POKOJNIKA
Članak 33.
Poslovima organiziranja i obavljanja ukopa smatraju se poslovi smještaja pokojnika u mrtvačnicu, pripreme grobnog mjesta (iskop groba, otvaranje i zatvaranje grobnice), organiziranje
pogreba, prijevoz pokojnika od mrtvačnice do grobnog mjesta,
ukop pokojnika te uređenje grobnog mjesta nakon ukopa.
Članak 34.
Za obavljanje pogrebnih poslova iz članka 33. ove Odluke,
ovlašćuje se trgovačko društvo „Groblja Jastrebarsko“ d.o.o..
U iznimnim slučajevima, pri organizaciji pogreba mogu sudjelovati i članovi Udruga sa područja Grada Jastrebarskog. Prema zahtjevu za ukop člana Udruge građana, „Groblja Jastrebarsko“ d.o.o. i vodstvo udruge usuglašavaju protokol ukopa.
Članak 35.
Radi obavljanja pogrebnih poslova ispraćaja i ukopa, Uprava
groblja dužna je organizirati i osigurati:
–– dovoljan broj radnika,
–– specijalna kolica za prijevoz pokojnika i cvijeća od mrtvačnice do grobnog mjesta,
–– ostalu opremu sukladno zahtjevima obitelji pokojnika koja je
u skladu sa mjesnim običajima i tradicijom.
Članak 36.
Naručitelj ukopa je svaka fizička ili pravna osoba koja je uz
predočenje i predaju dozvole za ukop, a po potrebi i drugih isprava, preuzimanjem obveze podmirenje grobnih naknada i podmirenje troškova pogrebnih poslova zatražila obavljanje ukopa.
Članak 37.
Naručitelj ukopa dužan je prijaviti i zatražiti obavljanje ukopa posebnim pismenom prijavom (Zahtjev za ukop), u kojoj mora
naznačiti slijedeće podatke:
–– osobne podatke o podnositelju prijave - naručitelju ukopa,
–– osobne podatke o pokojniku,
–– podatke o grobnom mjestu na kojem se predlaže ukop,
–– ukoliko je pokojnik bio korisnik grobnog mjesta, podatke o
nasljednicima.
Ukoliko pokojnik ili naručitelj ukopa nisu korisnici grobnog
mjesta, prijava sadrži i zahtjev naručitelja za dodjelu grobnog
mjesta.
Članak 38.
Troškovi pogrebnih poslova naplaćuju se od naručitelja ukopa prema cjeniku trgovačkog društva „Groblja Jastrebarsko“
d.o.o. kao ovlaštenog pogrebnika.
Cijene pogrebnih poslova određuje Uprava groblja uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Jastrebarskog.
Cjenik pogrebnih poslova mora biti istaknut na oglasnoj ploči
na vidnom mjestu i na Internet stranici Uprave groblja.
Članak 39.
Ukopi pokojnika obavljaju se radnim danom i subotom, i to
u ljetnom periodu (od 1.travnja do 30. rujna) do 20,00 sati, a u
zimskom periodu (od 1. listopada do 31. ožujka) do 17,00 sati.
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Iznimno od stavka 1. ovog članka, ukopi umrlih osoba mogu
se obavljati nedjeljom, blagdanom i praznikom, ukoliko se za to
pokaže opravdano neodgodiva potreba.
Ekshumacija pokojnika obavljat će se u slučajevima i na način utvrđen zakonskim odredbama i drugim propisima.
Članak 40.
Načini i uvjeti korištenja groblja, kao i uvjeti ostalih oblika
korištenja groblja, detaljnije će biti regulirani Odlukom o pravilima ponašanja na groblju.
Odluku iz prethodnog stavka donosi Uprava groblja, a dužna
ju je objaviti i izvjesiti na vidnom mjestu groblja.
IX. NADZOR I PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 41.
Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke provodi upravni odjel Grada Jastrebarskog nadležan za komunalno gospodarstvo te komunalno redarstvo Grada Jastrebarskog, svaki u okviru
svojih nadležnosti.
Članak 42.
Novčanom kaznom u visni od od 1.500,00 - 2.000,00 kuna
kaznit će se Uprava groblja ukoliko ne provodi odredbe ove Odluke.
Novčanom kaznom u visini od 500,00 kuna kaznit će se
odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog
članka.
Članak 43.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 2.000,00 kuna
kaznit će se pravna osoba ako izvodi radove na izgradnji grobnih
mjesta protivno odredbi članka 24. stavka 3. i 4. ove Odluke.
Za prekršaj iz stavka 1.ovoga članka kaznit će s novčanom
kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna i odgovorna osoba
u pravnoj osobi.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna
kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka fizička osobaobrtnik.
Članak 44.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:
–– ako ne uređuje i ne održava grobno mjesto na način propisan
odredbom članka 25. ove Odluke
–– ako ne ishodi odobrenje i dozvolu za gradnju sukladno odredbi članka 27. stavka 5. ove Odluke.
Članak 45.
Za prekršaje iz članka 42. i 43. Ove Odluke komunalni redar
može naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja a u
iznosu od 500,00 kuna za pravu osobu, a u iznosu od 300,00 kuna
za odgovornu osobu u pravnoj osobi i fizičku osobu obrtnika.
Za prekršaj iz članka 44. ove Odluke, komunalni redar može
naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu
od 100,00 kuna.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 46.
Korisnicima grobnih mjesta iz članka 3. stavka 3. ove Odluke, Uprava groblja donijet će rješenje o dodjeli grobnog mjesta
na neodređeno vrijeme bez naknade, nakon identifikacije lokacije
grobnog mjesta na Položajnom planu.
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Zahtjev za donošenje rješenja iz stavka 1. ovog članka korisnici grobnih mjesta i druge osobe koje imaju pravni interes
dužni su dostaviti Upravi groblja najkasnije do 1. prosinca 2014.
godine.
Zahtjev iz stavka 2. ovog članka podnosi se Upravi groblja
osobno ili putem punomoćnika radi identifikacije lokacije grobnog mjesta na Položajnom planu.
Članak 47.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o
upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 9/11, 1/12, 31/12 i 10/13).
Postupci pokrenuti do stupanja na snagu ove Odluke dovršit
će se prema odredbama ove Odluke ako su povoljniji za stranku
odnosno drugu zainteresiranu osobu.
Članak 48.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
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Članak 3.
Odluka se donosi na temelju obveza koje proizlaze iz Zakona
o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13- u daljnjem tekstu: Zakon).
Članak 4.
Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za imovinsko-pravne
poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.
III. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA
Članak 5.
Razlog donošenja Plana je zahtjev za izmjenama elemenata
namjene površina i uvjeta gradnje kojima bi se omogućila izgradnja novih gospodarskih i društvenih sadržaja, kvalitetnija iskoristivost prostora te poboljšanje gospodarske aktivnosti na nivou
cijelog grada.
IV. OBUHVAT PLANA
Članak 6.
Obuhvat Plana je područje obuhvaćeno važećim Detaljnim
planom uređenja „Pečkarica“, a to je područje grada Jastrebarskog omeđeno potokom Reka sa zapadne strane, Cvetkovačkom
i Teslinom ulicom, odnosno državnom cestom D310 s južne strane, Kolodvorskom ulicom s istočne strane i Ulicom Većeslava
Holjevca sa sjeverne strane.
V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATA PLANA

Na temelju članka 86. i članka 198. Zakona o prostornom
uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i članka 37. Statuta
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”,
broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 10.
sjednici održanoj 7. listopada 2014. donosi

ODLUKU
o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja “Pečkarica” u Jastrebarskom
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja “Pečkarica” u Jastrebarskom („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj 4/99, 5/10, 8/12 i 2/14 - u daljnjem
tekstu: Odluka).
Članak 2.
Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu IV. izmjena
i dopuna Detaljnog plana uređenja “Pečkarica” u Jastrebarskom
(u daljnjem tekstu: Plan), razlozi donošenja Plana, obuhvat Plana, sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska
polazišta Plana, popis sektorskih strategija, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se
utvrđuju zahtjevi za izradu Plana, način pribavljanja stručnih
rješenja, vrsta i način pribavljanja kartografskih podloga, popis
javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji
trebaju sudjelovati u izradi Plana, planirani rok za izradu Plana,
odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za
izradu Plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, te
izvori financiranja izrade Plana.
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 7.
Tijekom primjene važećeg Detaljnog plana uređenja “Pečkarica” u Jastrebarskom pokazala se potreba za izmjenama nekih
elemenata namjene površina i uvjeta gradnje kojima bi se omogućila izgradnja novih gospodarskih i društvenih sadržaja.
VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 8.
(1) Ciljevi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Pečkarica” su:
a) Izmjene parcelacije, namjene i uvjeta gradnje u kazeti
S-14;
b) Izmjene parcelacije, namjene i uvjeta gradnje u kazeti
M-01;
c) Izmjene parcelacije, namjene i uvjeta gradnje na čestici
K-05-22
(2) Ostali programski elementi iz postojećeg Plana neće se mijenjati.
Članak 9.
Izmjena i dopuna Plana odnosi se na izmjenu tekstualnog i
grafičkog dijela Plana.
Članak 10.
Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit
će nadležna tijela i osobe.
VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA
IZRADU PLANA
Članak 11.
Za potrebe izrade Plana, koristit će se uvjeti iz planova višeg
reda unutar čijih granica obuhvata se nalazi prostor DPU Pečkarica, uvjeti, smjernice, podaci i raspoloživa dokumentacija koju

