SLUŽBENI VJESNIK
GRADA
Broj 1

JASTREBARSKOG

GODINA XLV

06. veljače 2012.

AKTI GRADONAČELNIKA
Na temelju članka 18. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09) Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o održavanju InGDMS sustava
za upravljanje dokumentacijom
Članak 1.
Za pružanje usluga održavanja InGDMS sustava za upravljanje dokumentacijom, sklopit će se Ugovor s tvrtkom “Inpro”
d.o.o. iz Čakovca, M. Krleže 8, OIB: 79178903202, na vrijeme
od 1 (jedne) godine. Godišnja cijena održavanja iznosi 9.900,00
kn, plus PDV 23% u iznosu od 2.277,00 kn, što ukupno iznosi
12.177,00 kuna (slovima: dvanaesttisućastosedamdesetsedamkuna) godišnje.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 433-01/12-01/03
URBROJ: 238/12-02-12-2
Jastrebarsko, 26. siječnja 2012.

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

Na temelju članka 18. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09) Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izgradnji bežične mreže
Grada Jastrebarskog
Članak 1.
Za izgradnju bežične infrastrukture Grada Jastrebarskog,
sklopit će se Ugovor s tvrtkom EVOLARE d.o.o. iz Dugog Sela,

Starjak 12, OIB: 27217071053. Cijena izgradnje bežične infrastrukture Grada Jastrebarskog iznosi 42.020,00 kn, plus PDV
23% u iznosu od 9.664,60 kn, što ukupno iznosi 51.684,60 kuna
(slovima: pedesetjednatisućašestoosamdesetčetiri kune i šezdeset
lipa).
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 030-03/12-01/2
URBROJ: 238/12-02-12-2
Jastrebarsko, 02. veljače 2012.

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

Na temelju članka 136. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07, 152/08, 38/09 i 55/11) i
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog”, broj 07/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog
donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o financiranju uređenja
građevinskog zemljišta za izradu Ciljanih izmjena i
dopuna Detaljnog plana uređenja “Stambena zona uz
glavnu gradsku prometnicu” u Jastrebarskom
I.
Prihvaća se ponuda privatnog investitora Zdravstvene ustanove ljekarne Bingula iz Jastrebarskog, Vladimira Vidrića 6, za
financiranje izrade Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja “Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu” u Jastrebarskom.

II.
Grad Jastrebarsko sklopiti će se Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stambena zona uz glavnu gradsku
prometnicu” u Jastrebarskom s privatnim investitorom kao osigu-
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ravateljem sredstava, Zdravstvenom ustanovom ljekarne Bingula
iz Jastrebarskog, Vladimira Vidrića 6.
Osiguravatelj sredstava u cijelosti će financirati izradu Izmjena i dopuna DPU-a iz točke I. ovog Zaključka.

III.
Za provođenje ovog Zaključka određuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se zajedno s tekstom Ugovora iz točke II. ovog Zaključka u
“Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 350-01/11-01/12
URBROJ: 238/12-02-11-4
Jastrebarsko, 07. prosinca 2011.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskog elaborata
za Blok “Hotel – Vrtić” u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Parcelacijskog
elaborata za Blok “Hotel – Vrtić” u Jastrebarskom s trgovačkim
društvom “GEOFOCUS” d.o.o. za geodeziju, građevinarstvo i geofizičke radove iz Zagreba, Braće Cvijića 3, OIB: 25866867098.

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka
isplatiti će se iznos od 10.162,60 kn (slovima: desettisućastošezdesetdvije kune i šezdeset lipa), uvećano za PDV 23 % u iznosu
od 2.337,40 kuna što sveukupno iznosi 12.500,00 kn (slovima:
dvanaesttisućapetsto kuna).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, te I.
Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2011.
godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/11),
Razdjel 005 Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, u Programu:
EO5 5182 Izgradnja javnih površina.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

06. veljače 2012.

KLASA: 936-02/11-01/02
URBROJ: 238/12-02-11-9
Jastrebarsko, 15. prosinca 2011.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskog elaborata
za Pavlovčansku ulicu u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Parcelacijskog
elaborata za Pavlovčansku ulicu u Jastrebarskom s trgovačkim
društvom “GEOFOCUS” d.o.o. za geodeziju, građevinarstvo i geofizičke radove iz Zagreba, Braće Cvijića 3, OIB: 25866867098.

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka
isplatiti će se iznos od 10.162,60 kn (slovima: desettisućastošezdesetdvije kune i šezdeset lipa), uvećano za PDV 23 % u iznosu
od 2.337,40 kuna, što sveukupno iznosi 12.500,00 kn (slovima:
dvanaesttisućapetsto kuna).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu te I.
Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2011.
godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/11),
Razdjel 005 Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, u Programu:
EO5 5181 Izgradnja cesta, Kapitalni projekt: K518102 Izgradnja
nerazvrstanih cesta.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 350-01/11-01/10
URBROJ: 238/12-02-11-9
Jastrebarsko, 15. prosinca 2011.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 07/09) Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o kupnji nekretnina

06. veljače 2012.
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I.

Grad Jastrebarsko kupuje nekretnine u vlasništvu Šeperić Verice iz Jastrebarskog, Malunje 28, i to:
–– k.č.br. 1132/6 označenu kao Cesta u Jastrebarskom, ul. Braće
Radić, površine 280 m² i
–– k.č.br. 1132/7 označenu kao Cesta u Jastrebarskom, ul. Braće Radić, površine 15 m², obje upisane u z.k.ul.br. 725 k.o.
Jastrebarsko,
za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 24.600,00 kn (slovima:
dvadesetčetiritisućešesto kuna).

II.
Financijska sredstva u iznosu od 24.600,00 kn potrebna za
kupnju nekretnina navedenih u točki I. ovog Zaključka, osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu.

III.
Na temelju ovog Zaključka Gradonačelnik Grada Jastrebarskog sklopiti će u ime Grada Jastrebarskog kao kupca, Ugovor
o kupoprodaji nekretnina s Šeperić Vericom iz Jastrebarskog,
Malunje 28, OIB: 51924565095, kao prodavateljem.

IV.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 350-02/11-01/02
URBROJ: 238/12-02-11-12
Jastrebarsko, 22. prosinca 2011.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donio je

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj financijskoj pomoći “Vodama
Jastrebarsko” d.o.o. za izgradnju glavnog kolektora
sliva F1.1. F1.2. u Jastrebarskom
I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć “Vodama Jastrebarsko” d.o.o. za izgradnju glavnog kolektora sliva F1.1. F1.2.
u Jastrebarskom.
Izgradnjom glavnog kolektora sliva F1.1. F1.2. omogućit će
se odvodnja otpadnih voda iz sjevernog dijela grada Jastrebarskog, čime će se poboljšati uvjeti stanovanja na tom području.

II.
Troškovi dosadašnje izgradnje glavnog kolektora sliva
F1.1. F1.2. u Jastrebarskom iznose, prema dostavljenim situacijama br. 11/013 i 11/014 “Voda Jastrebarsko” d.o.o., ukupno
93.068,81 kn, pa će Grad Jastrebarsko isplatiti sredstva u iznosu
od 93.068,81 kn, kao kapitalnu pomoć iz Proračuna Grada Ja-
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strebarskog za 2011. godinu, broj konta 386 Kapitalne pomoći,
kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije, program: Izgradnja vodovoda i kanalizacije, glava 01, razdjel: 005- Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, sukladno Programu gradnje komunalnih
vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, stavak II.: Gradnja građevina za javnu odvodnju, točka 1.:
Izgradnja glavnog kolektora sliva F1.1. F1.2.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 93.068,81 kn
(slovima: devedesettritisućešezdesetosam kuna i osamdesetjedna lipa) doznačit će se u korist žiro-računa “Voda Jastrebarsko”
d.o.o u Raiffeisenbank Austria d.d., broj žiro-računa 24840081101514353, najkasnije do 30. prosinca 2011. godine.

IV.
Nadzor nad provedbom odredbi ovog Zaključka obavljat će
Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj će Zaključak biti objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 363-02/11-01/09
URBROJ: 238/12-02-11-21
Jastrebarsko, 23. prosinca 2011.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donio je

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj financijskoj pomoći “Vodama
Jastrebarsko” d.o.o. za izradu projekta magistralnog
cjevovoda Jurjevčani-Prhoć-Stankovo
I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć “Vodama Jastrebarsko” d.o.o. za izradu glavnog projekta magistralnog cjevovoda
Jurjevčani-Prhoć-Stankovo.
Izradom glavnog projekta kolektora stvorit će se početni
uvjeti za njegovu izgradnju, čime će se poboljšati vodoopskrba
na tom području.

II.
Troškovi izrade glavnog projekta magistralnog cjevovoda
Jurjevčani-Prhoć-Stankovo iznose 61.500,00 kn. Prema dostavljenoj internoj situaciji br.11/015 “Voda Jastrebarsko” d.o.o.,
ukupna vrijednost izvršenih radova je 50.000,00 kn, pa će Grad
Jastrebarsko isplatiti sredstva u iznosu od 50.000,00 kn, kao kapitalnu pomoć iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, broj konta 386 Kapitalne pomoći, kapitalni projekt: Izgradnja
vodovoda, program: Izgradnja vodovoda i kanalizacije, glava 01,
razdjel: 005- Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove,
prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, sukladno Programu gradnje komunalnih vodnih građevina na području
Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, stavak I.: Gradnja građevi-
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na za javnu vodoopskrbu, točka 1.: Magistralni cjevovod Jurjevčani-Prhoć-Stankovo- projekt.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 50.000,00
kn (slovima: pedesettisuća kuna i nula lipa) doznačit će se u korist žiro-računa “Voda Jastrebarsko” d.o.o u Raiffeisenbank Austria d.d., broj žiro-računa 2484008-1101514353, najkasnije do
30. prosinca 2011. godine.

IV.
Nadzor nad provedbom odredbi ovog Zaključka obavljat će
Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

06. veljače 2012.
IV.

Nadzor nad provedbom odredbi ovog Zaključka obavljat će
Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj će Zaključak biti objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 363-01/11-01/03
URBROJ: 238/12-02-11-10
Jastrebarsko, 29. prosinca 2011.

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

V.
Ovaj će Zaključak biti objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 363-02/11-01/17
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 23. prosinca 2011.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donio je

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj financijskoj pomoći “Vodama
Jastrebarsko” d.o.o. za rekonstrukciju glavnog voda
vodovoda Prhoć-Gornji Desinec
I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć “Vodama Jastrebarsko” d.o.o. za rekonstrukciju glavnog voda vodovoda PrhoćGornji Desinec.
Rekonstrukcijom glavnog voda vodovoda osigurat će se kvalitetnija vodoopskrba naselja na tom području Grada Jastrebarskog.

II.
Troškovi rekonstrukcije glavnog voda vodovoda Prhoć- Gornji Desinec, prema dostavljenoj situaciji “Voda Jastrebarsko”
d.o.o., iznose ukupno 185.264,82 kn, pa će Grad Jastrebarsko
isplatiti sredstva u iznosu od 185.264,82 kn, kao kapitalnu pomoć iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, broj
konta 386 Kapitalne pomoći, program: Izgradnja vodovoda i kanalizacije, glava 01, razdjel: 005- Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske
poslove, sukladno Programu gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 185.264,82
kn (slovima: stoosamdesetpettisućadvjestošezdesetčetiri kune i
osamdesetdvije lipe) doznačit će se u korist žiro-računa “Voda Jastrebarsko” d.o.o u Raiffeisenbank Austria d.d., broj žiro-računa
2484008-1101514353, najkasnije do 31. prosinca 2011. godine.

Na temelju čl. 48. st. 1. t. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), čl. 20. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”,
broj 7/11) i čl. 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), Gradonačelnik donosi

ZAKLJUČAK
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju
nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog
označene kao k.č.br. 3057/13 Oranica Južna zona,
površine 579 m², upisane u z.k.ul.br. 2668 k.o.
Jastrebarsko
I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog prihvaća ponudu za
kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog označene
kao k.č.br. 3057/13 Oranica Južna zona, površine 579 m², upisana u z.k.ul.br. 2668 k.o. Jastrebarsko koju je dostavio Nikola
Radečić iz Krašića, Gornje Prekrižje 15, za ponuđeni iznos od
=134.328,00 kn (slovima: stotridesetčetiritisućetristodvadesetosam kuna).

II.
Na temelju ovog Zaključka Grad Jastrebarsko i Nikola Radečić iz Krašića, Gornje Prekrižje 15, sklopit će Ugovor o kupoprodaji nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog iz točke I. u
roku od 30 dana od primitka ovog Zaključka.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 943-01/11-01/25
URBROJ: 238/12-02-11-14
Jastrebarsko, 30. prosinca 2011.

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

Na temelju čl. 48. st. 1. t. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), čl. 20. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu

06. veljače 2012.
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Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”,
broj 7/11) i čl. 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), Gradonačelnik donosi

ponuđeni iznos od sveukupno =100.001,00 kn (slovima: stotisućajedna kuna).

ZAKLJUČAK
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju
nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog
označene kao k.č.br. 3057/1 Oranica Južna zona,
površine 578 m², upisane u z.k.ul.br. 2668 k.o.
Jastrebarsko

Na temelju ovog Zaključka Grad Jastrebarsko i Ivan Kućas iz
Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana 2, sklopit će Ugovor o kupoprodaji nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog iz točke I. u
roku od 30 dana od primitka ovog Zaključka.

I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog prihvaća ponudu za
kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog označene
kao k.č.br. 3057/1 Oranica Južna zona, površine 578 m², upisana u z.k.ul.br. 2668 k.o. Jastrebarsko koju je dostavio Božidar
Radečić iz Krašića, Gornje Prekrižje 15, za ponuđeni iznos od
=134.096,00 kn (slovima: stotridesetčetiritisućedevedesetšest
kuna).

II.
Na temelju ovog Zaključka Grad Jastrebarsko i Božidar Radečić iz Krašića, Gornje Prekrižje 15, sklopit će Ugovor o kupoprodaji nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog iz točke I. u
roku od 30 dana od primitka ovog Zaključka.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 943-01/11-01/25
URBROJ: 238/12-02-11-16
Jastrebarsko, 30. prosinca 2011.

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

Na temelju čl. 48. st. 1. t. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), čl. 20. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”,
broj 7/11) i čl. 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), Gradonačelnik donosi

ZAKLJUČAK
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju
nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog
označenih kao k.č.br. 3057/7 Oranica u Južnoj zoni,
površine 47 m² i k.č.br. 3051/6 Oranica u Južnoj zoni
površine 395 m², obje upisane u z.k.ul.br. 2668 k.o.
Jastrebarsko
I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog prihvaća ponudu za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog označenih kao:
–– k.č.br. 3057/7 Oranica u Južnoj zoni, površine 47 m² i
–– k.č.br. 3051/6 Oranica u Južnoj zoni površine 395 m²,
obje upisane u z.k.ul.br. 2668 k.o. Jastrebarsko, koju je dostavio Ivan Kućas iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana 2, za

II.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 943-01/11-01/25
URBROJ: 238/12-02-11-18
Jastrebarsko, 30. prosinca 2011.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 07/09) Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o kupnji dijela nekretnine k.č.br. 3091/1 k.o.
Jastrebarsko radi izgradnje glavne gradske obilaznice
GG1-JUG u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko kupuje dio nekretnine u suvlasništvu Kos
Petra iz Jastrebarskog, Gornja Reka 2 u ½ dijela i Kos Milke iz
Jastrebarskog, Gornja Reka 2 u ½ dijela i to 32 m² k.č.br. 3091/1
označene kao Oranica pri Kloštru, ukupne površine 2344 m², upisane u z.k.ul.br. 1391 k.o. Jastrebarsko, za kupoprodajnu cijenu
u iznosu od 6.720,00 kn (slovima: šesttisućasedamstodvadeset
kuna).

II.
Financijska sredstva, navedena u točki I. ovog Zaključka, osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, te I.
Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2011.
godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/11.),
razdjel 005 Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, u Programu:
EO5 5181 Izgradnja cesta, Kapitalni projekt: K5 18101 Izgradnja
glavne jaskanske obilaznice, broj konta: 411 Materijalna imovina
– prirodna bogatstva.

III.
Na temelju ovog Zaključka Gradonačelnik Grada Jastrebarskog sklopiti će Ugovor o kupoprodaji nekretnina u ime Grada
Jastrebarskog kao kupca, s Kos Petrom iz Jastrebarskog, Gornja
Reka 2, OIB: 00313738141 i Kos Milkom iz Jastrebarskog, Gornja Reka 2, OIB: 55982585334, kao prodavateljima.

IV.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.
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V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 943-01/11-01/26
URBROJ: 238/12-02-11-2
Jastrebarsko, 30. prosinca 2011.

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

06. veljače 2012.

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi Izvedbenog projekta za
izgradnju nogostupa u Vukšin Šipku
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Izvedbenog
projekta za izgradnju nogostupa u Vukšin Šipku s trgovačkim
društvom “KOPIMA” d.o.o. za projektiranje i nadzor nad gradnjom iz Zagreba, Vrbik 8a, OIB: 04662252043.

II.
Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi Izvedbenog projekta za
izgradnju nogostupa u Volavju
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Izvedbenog
projekta za izgradnju nogostupa u Volavju s trgovačkim društvom “KOPIMA” d.o.o. za projektiranje i nadzor nad gradnjom
iz Zagreba, Vrbik 8a, OIB: 04662252043.

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka
isplatiti će se iznos od 7.500,00 kn (slovima: sedamtisućapetsto
kuna) uvećano za PDV 23% u iznosu od 1.725,00 kn, odnosno
sveukupno iznos od 9.225,00 kn (slovima: devettisućadvjestodvadesetpet kuna).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu,
te I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog
za 2011. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj
07/11), Razdjel 005 Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, u
Programu: EO5 5182 Izgradnja javnih površina, Kapitalni projekt: K5 18201 Javne površine.

Za poslove utvrđene Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka
isplatiti će se iznos od 7.000,00 kn (slovima: sedamtisuća kuna)
uvećano za PDV 23% u iznosu od 1.610,00 kn, odnosno sveukupno iznos od 8.610,00 kn (slovima: osamtisućašestodeset kuna).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, te I.
Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2011.
godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/11.),
Razdjel 005 Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, u Programu: EO5 5182 Izgradnja javnih površina, Kapitalni projekt: K5
18201 Javne površine.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 340-03/11-01/16
URBROJ: 238/12-02-11-4
Jastrebarsko, 30. prosinca 2011.

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

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 340-03/11-01/15
URBROJ: 238/12-02-11-4
Jastrebarsko, 30. prosinca 2011.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi Izvedbenog projekta za
izgradnju nogostupa u Čegljima
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Izvedbenog
projekta za izgradnju nogostupa u Čegljima s trgovačkim društvom “KOPIMA” d.o.o. za projektiranje i nadzor nad gradnjom
iz Zagreba, Vrbik 8a, OIB: 04662252043.

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka
isplatiti će se iznos od 6.000,00 kn (slovima: šesttisuća kuna)

06. veljače 2012.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

uvećano za PDV 23% u iznosu od 1.380,00 kn, odnosno sveukupno iznos od 7.380,00 kn (slovima: sedamtisućatristoosamdeset
kuna).
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ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi i postavi vanjskog
stubišta na zgradi “Žitnica” u Jastrebarskom

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu,
te I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog
za 2011. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj
07/11), Razdjel 005 Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, u
Programu: EO5 5182 Izgradnja javnih površina, Kapitalni projekt: K5 18201 Javne površine.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 340-03/11-01/17
URBROJ: 238/12-02-11-4
Jastrebarsko, 30. prosinca 2011.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donio je

ZAKLJUČAK
o davanju načelne suglasnosti Zavodu za prostorno
uređenje Zagrebačke županije za distribuciju
digitalnih podataka iz prostornih planova
I.
Daje se načelna suglasnost Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, za distribuciju digitalnih podataka iz prostornih planova Grada Jastrebarskog stručnim izrađivačima projekata i studija koji su od interesa
za Republiku Hrvatsku ili Zagrebačku županiju.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 350-01/11-01/11
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 11. siječnja 2012.

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi i postavi vanjskog stubišta na zgradi “Žitnica” u Jastrebarskom sa Stjepanom
Slemenšekom vlasnikom obrta “METAL-MONT” iz Jastrebarskog, Breznik Plešivički 43, OIB: 28306070379.

II.
Ugovorena vrijednost radova iz točke I. ovog Zaključka iznosi =48.000,00 kn (slovima: četrdesetosamtisuća kuna), uvećano
za PDV-a od 23% u iznosu od 11.040,00 kn, odnosno sveukupno
=59.040,00 kn (slovima: pedesetdevettisućačetrdeset kuna).

III.
Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su
Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u
“Službenim vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 340-08/12-01/01
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 12. siječnja 2012.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi Ciljanih izmjena i
dopuna Detaljnog plana uređenja “Stambena zona uz
glavnu gradsku prometnicu” u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stambena zona uz glavnu
gradsku prometnicu” u Jastrebarskom s trgovačkim društvom
“URBING” d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša iz Zagreba, Maksimirska 81, OIB: 74221476988.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09), Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

Za poslove utvrđene Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka
isplatiti će se iznos od 28.000,00 kn (slovima: dvadesetosamtisuća kuna) uvećano za PDV 23% od 6.440,00 kn, odnosno sveukupno iznos od 34.440,00 kn (slovima: tridesetčetiritisućečetristočetrdeset kuna).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
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temeljem Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu Ciljanih izmjena i dopuna DPU “Stambena zona
uz glavnu gradsku prometnicu” u Jastrebarskom, KLASA: 35001/11-01/12, URBROJ: 238/12-02-11-05, od 07. prosinca 2011.
godine, sklopljenog s privatnim investitorom “Zdravstvene ustanove ljekarne Bingula” iz Jastrebarskog, Vladimira Vidrića 6.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 350-01/12-01/01
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 12. siječnja 2012.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

06. veljače 2012.
Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskog
elaborata za područje “Zdihovačka – Mačekova” u
Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Parcelacijskog
elaborata za područje “Zdihovačka – Mačekova” u Jastrebarskom s trgovačkim društvom “GEOFOCUS” d.o.o. za geodeziju,
građevinarstvo i geofizičke radove iz Zagreba, Braće Cvijića 3,
OIB: 25866867098.

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka
isplatiti će se iznos od 56.910,57 kn (slovima: pedesetšesttisućadevetstodeset kuna i pedesetsedam lipa), uvećano za PDV 23
% u iznosu od 13.089,43 kn, što sveukupno iznosi 70.000,00 kn
(slovima: sedamdesettisuća kuna).

III.

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskog elaborata
za formiranje novih građevinskih čestica prema DPU
“Sjeverni dio centra u Jastrebarskom”

Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu.

I.

Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Parcelacijskog
elaborata za formiranje novih građevinskih čestica prema DPU
“Sjeverni dio centra u Jastrebarskom” s trgovačkim društvom
”KOGRAD-PROMET” d.o.o. za graditeljstvo i projektiranje iz
Zagreba, Zadarska ulica 75/3, OIB: 01754889414.

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka
isplatiti će se iznos od 20.000,00 kuna (slovima: dvadesettisuća
kuna) uvećano za PDV 23% u iznosu od 4.600,00 kn, odnosno
sveukupno iznos od 24.600,00 kn (slovima:dvadesetčetiritisuće
šesto kuna).

IV.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 936-02/12-01/01
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 12. siječnja 2012.

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

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu.

IV.

Na temelju članka 92. Odluke o komunalnom redu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 6/10) i članka 48. Statuta
Grada Jastrebarskog (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”,
broj 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

ZAKLJUČAK
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

V.

I.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

Na temelju provedenog postupka za prikupljanje pismenih
ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje reklamnih
panoa na stupovima javne rasvjete u Gradu Jastrebarskom odabire se ponuda tvrtke “Delta reklame” d.o.o. iz Jastrebarskog, Augusta Šenoe 18, s ponuđenom zakupninom u iznosu od 7.300,00
kuna mjesečno.

KLASA: 936-02/12-01/02
URBROJ: 238/12-02-12-6
Jastrebarsko, 12. siječnja 2012.

06. veljače 2012.
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II.

Ugovor o davanju u zakup lokacija za postavljanje reklamnih
panoa na stupovima javne rasvjete potpisat će se nakon isteka
roka za prigovor.

III.
Protiv ovog Zaključka može se izjaviti prigovor Gradonačelniku u roku od 8 dana od dana primitka ovog Zaključka.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na nagu danom donošenja i objaviti će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina
u vlasništvu Grada Jastrebarskog
I.

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o izradi dokaza mehaničke
otpornosti i stabilnosti zgrade Sportskog centra
“Centrala” u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade Sportskog centra “Centrala” u Jastrebarskom s trgovačkim društvom ”ARHING” d.o.o.
za arhitektonske i inženjerske djelatnosti, tehničko savjetovanje, računovodstvo i trgovinu iz Karlovca, Gažanski trg 8 OIB:
24998741951.

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka isplatiti će se iznos od 10.000,00 kuna (slovima: desettisuća
kuna) uvećano za PDV 23% u iznosu od 2.300,00 kn, odnosno
sveukupno iznos od 12.300,00 kn (slovima:dvanaesttisućatristo
kuna).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

Jamčevina
(hrk)

Početna
cijena (hrk)

Katastarska
općina

Površina
(m²)

Oznaka
zemljišta

Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Jastrebarskog koje se nalazi u Južnoj zoni, Jastrebarsko, i to:
Kat. čest.
broj

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

KLASA: 361-02/11-01/02
URBROJ: 238/12-02-12-10
Jastrebarsko, 19. siječnja 2012.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”,
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,
146/08, 38/09 i 153/09), članka 13. Odluke o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/11) i
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog, (“Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog”, broj 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog
donosi

Red. br.

KLASA: 363-01/11-01/22
URBROJ: 238/12-02-11-7
Jastrebarsko, 12. siječnja 2012.
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1. 3061/8 Oranica
555 m² Jastrebarsko 111.000,00 11.100,00
Južna zona
2. 3053/3 Oranica vrt 330 m² obje
66.000,00 20.720,00
3057/4 Oranica u 706 m² Jastrebarsko 141.200,00
Južnoj zoni

II.
Katastarska čestica br. 3053/3 i katastarska čestica br. 3057/4
prodaju se zajedno kao jedna cjelina, odnosno ponuda za iste
mora se odnositi na obje nekretnine.

III.
Rok za dostavu pisanih ponuda iznosi 30 dana, a počinje se
računati od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Ponuda
se podnosi za svaku katastarsku česticu posebno osim za one koje
se prodaju zajedno.

IV.
Procjenu vrijednosti nekretnina u iznosu od 200,00 kn/m²
izradio je stalni sudski procjenitelj za graditeljstvo Boris Crnilo,
ing.

V.
Prilikom podnošenja ponude ponuditelj je obvezan uplatiti
jamčevinu koja iznosi 10% utvrđene početne cijene. Jedan ponuditelj može dostaviti ponude za više katastarskih čestica pri
čemu mora dostaviti dokaz o uplati jamčevine za svaku posebno.
Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Grada Jastrebarskog.

VI.
Kupoprodajna cijena plaća se jednokratno u roku od 15 dana
od potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

VII.
Tekst natječaja s uvjetima prodaje bit će objavljen u “Narodnim novinama”, na oglasnoj ploči i na web stranicama Grada
Jastrebarskog.

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

Postupak objave te prikupljanja i otvaranja pisanih ponuda
provest će Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju i da-
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vanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog te će
izraditi prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude ili
poništenju natječaja i dostaviti nadležnom tijelu ovisno o postignutoj kupoprodajnoj cijeni.

Detaljnog plana uređenja “Stambena zona uz glavnu
gradsku prometnicu” u Jastrebarskom

IX.

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Ciljanih izmjena
i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stambena zona uz glavnu
gradsku prometnicu” u Jastrebarskom, utvrđenog Zaključkom
Gradonačelnika od 03. veljače 2012.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 943-01/11-01/25
URBROJ: 238/12-02-12-26
Jastrebarsko, 26. siječnja 2012.

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

Na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka
48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donio
je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja “Stambena zona uz glavnu
gradsku prometnicu” u Jastrebarskom za javnu
raspravu
I.
Na temelju nacrta prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu” u Jastrebarskom, utvrđuje se prijedlog Ciljanih izmjena
i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stambena zona uz glavnu
gradsku prometnicu” u Jastrebarskom za javnu raspravu.

II.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 350-01/11-01/12
URBROJ: 238/12-02-12-6
Jastrebarsko, 03. veljače 2012.

I.

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

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Zaključka
Gradonačelnika Grada Jastrebarskog (KLASA:350-01/11-01/12;
URBROJ:238/12-02-12-6 od 3. veljače 2012.) nositelj izrade,
Grad Jastrebarsko- Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove,
objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna

Javna rasprava o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu” u Jastrebarskom provest će se u gradu Jastrebarskom
organiziranjem javnog uvida.
Javni uvid u prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja “Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu”
u Jastrebarskom trajat će 8 dana, od 14. veljače do 21. veljače
2012.
Tijekom trajanja javne rasprave elaborat prijedloga Ciljanih
izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stambena zona uz
glavnu gradsku prometnicu” u Jastrebarskom izložit će se na javni uvid svakog radnog dana od 8 do 16 sati u prostorijama Upravnog odjela za stambeno-komunalne poslove Grada Jastrebarskog,
Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 47/I. kat.

III.
Javno izlaganje o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu” u Jastrebarskom održat će se u ponedjeljak, 20. veljače
2012. u 17.00 sati u prostorijama Grada Jastrebarskog, Jastrebarsko, Trg Josipa Jurja Strossmayera 13, soba br. 2.
Javno izlaganje organizira i provodi nositelj izrade Grad Jastrebarsko- Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove s odgovornim
voditeljem, tvrtkom “Urbing” d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca
20, Zagreb- izrađivačem Ciljanih izmjena i dopuna Plana.

IV.
Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima,
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, građani i udruge i vlasnici nekretnina mogu dati očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stambena zona uz glavnu gradsku
prometnicu” u Jastrebarskom pisanim putem na adresu Grada
Jastrebarskog, Jastrebarsko, Trg Josipa Jurja Strossmayera 13, za
vrijeme trajanja javnog uvida od 14. do 21. veljače 2012., upisati
ih u knjigu primjedbi za vrijeme javnog uvida, ili ih dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

V.
Sve prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi
dali u roku i na način određen ovim Zaključkom obrađuje odgovorni voditelj i sastavlja Izvješće o javnoj raspravi.
KLASA: 350-01/11-01/12
URBROJ: 238/12-08/2-12-7
Jastrebarsko, 03. veljače 2012.
Grad Jastrebarsko
Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove
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Na temelju članka 20. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2011. godinu (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 6/10) i članka 48. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj
7/09), gradonačelnik grada Jastrebarskog donosi

Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račune korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za
2011. godinu, razdjel 004, aktivnost: razvoj obrtništva, malog i
srednjeg poduzetništva, osnovni račun: 352.

ZAKLJUČAK
o isplati subvencije
za nabavu sadnica krizantema u 2011. godini

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

I.
Odobrava se isplata subvencije za nabavu sadnica krizantema
u 2011. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:
R.b. Prezime i ime
1.

Darinka Hačko

Iznos (kn) Uplatni račun
2360000Breznik 7 1.890,00 3113124992

Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račune korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za
2011. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: razvoj
voćarstva i povrtlarstva, konto: 352.

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

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

Temeljem članka 29. Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog
za 2011. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj
06/10) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli subvencije za početak poslovanja
obrtnika u 2011. godini
I.

KLASA: 320-01/11-01/05
URBROJ: 238/12-02-11-26
Jastrebarsko, 15. prosinca 2011.

Odobrava se isplata subvencije za početak poslovanja obrtnika u 2011. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:

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

Temeljem članka 29. Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog
za 2011. godinu (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj
06/10) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli subvencije za nastup obrtnika na
sajmovima u 2011. godini
I.
Odobrava se isplata subvencije za nastup obrtnika na sajmovima u 2011. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:

VINEA – REŽEK
Vl. Krešimir Režek
Plešivica 39
AGRO – REŽEK
Vl. Dragica Režek
Plešivica 39a
PG ŠEMBER
Vl. Zdenko Šember
Pavlovčani 11b

KLASA: 302-02/11-01/04
URBROJ: 238/12-02-11-23
Jastrebarsko, 15. prosinca 2011.

Adresa

II.

Naziv obrta

III.

Namjena

Odobreni
Žiro-račun
iznos (kn)

zakup
prostora

2.900,00

24840081100497398

zakup
prostora

2.900,00

23400091150136305

zakup
prostora

2.900,00

24840081101142338

Naziv obrta
ODVJETNIČKI URED
Vl. Vesna Jerečić Grijak
A.G.Matoša 41
RIBARTA
Vl. Roman Ribarić
V. Holjevca 1
OBRTNIČKA
ZADRUGA
”Jaskanski obrtnik”
T. Smičiklasa 3
MARKO
Vl. Marko Rak
Izimje 56
ANA
Vl. Ana Kovačević
Trešnjevka 19
NENO
Vl. Nediljko Buljubašić
D. Reka 25 B
INVEST
Vl. Silvia Ravenšćak
Mešanović
I. B. Mažuranić 4/1
ODVJETNIČKI URED
Vl. Hrvoje Lafter
A. Mihanovića 14
GOLUB
Vl. Željko Golub
Dr. Davile 9

Namjena

Odobreni
Žiro-račun
iznos (kn)

otvaranja
oprema

4.000,00

23600001102225109

otvaranja
oprema
4.000,00
izobrazba

24000081110119729

otvaranja
oprema
4.000,00
izobrazba

23600001102237782

otvaranja
uređenje 4.000,00
izobrazba

23400091160313128

otvaranja
oprema

4.000,00

23400091160301359

oprema

4.000,00

23600001102220332

oprema
4.000,00
izobrazba

23600001102183166

otvaranja
oprema

4.000,00

23600001102207796

oprema

3.500,00

23400091160315853
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Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račune korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za
2011. godinu, razdjel 004, aktivnost: razvoj obrtništva, malog i
srednjeg poduzetništva, osnovni račun: 352.

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

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

Temeljem članka 29. Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog
za 2011. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj
06/10) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli subvencije za tradicijske i umjetničke
obrte u 2011. godini
I.
Odobrava se isplata subvencije za tradicijske i umjetničke
obrte u 2011. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:

KOLUDER
Vl. Mario Koluder
Zdihovačka 84
VOLMUT
Vl. Dejan Volmut
V. Mačeka 1
METAL-MONT
Vl. Stjepan Slemenšek
Breznik 43
RAČKI
Vl. Goran Rački
Stankovo 48
GOLUB
Vl. Miroslav Jan Golub
F. Tuđmana 16
MEDUR
Vl. Renata Medur
B.J. Jelačića 32
LANTERNA
Vl. Ružica Horvat
D. Desinec 71A
MEDENI KUTAK
Vl. Barbara
Medvedovski
Zagrebačka 1

2011. godinu, razdjel 004, aktivnost: razvoj obrtništva, malog i
srednjeg poduzetništva, osnovni račun: 352.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog”.
KLASA: 302-02/11-01/04
URBROJ: 238/12-02-11-27
Jastrebarsko, 15. prosinca 2011.

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

KLASA: 302-02/11-01/04
URBROJ: 238/12-02-11-25
Jastrebarsko, 15. prosinca 2011.

Naziv obrta

06. veljače 2012.

Namjena

Odobreni
Žiro-račun
iznos (kn)

oprema

3.600,00

23600001101988363

oprema

4.300,00

23600001101910806

oprema

2.900,00

23600001101267215

oprema

4.500,00

23600001101208032

oprema

4.500,00

23600001101583017

oprema

2.000,00

23600003110804334

oprema

2.000,00

24840081101396944

promotivni
2.000,00
materijal

23400091110240866

Na temelju članka 20. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2011. godinu (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 6/10) i članka 48. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj
7/09), gradonačelnik grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o isplati subvencije za rad poljoprivrednih udruga u
2011. godini
I.
Odobrava se isplata subvencije udruzi pčelarsko društvo
“LIPA” Jastrebarsko, Plešivička 58, u iznosu od 9.000,00 kuna za
redovan rad udruge i organizaciju 7. Dana meda u Jastrebarskom.

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račune korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka broj: 2360000-1101580196 otvoren kod
Zagrebačke banke, iz proračuna grada Jastrebarskog za 2011.
godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: sufinanciranje
rada poljoprivrednih udruga, konto: 381.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog”.
KLASA: 320-09/11-01/03
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 15. prosinca 2011.

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

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

ZAKLJUČAK
o rasporedu te isplati pomoći
za ublažavanje i otklanjanje posljedica
elementarne nepogode suše u 2011. godini
I.

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račune korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za

Dana 29. kolovoza 2011. godine, župan Zagrebačke županije proglasio je elementarnu nepogodu od suše za područje cijele
županije.
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II.
Temeljem konačnog izvješća Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Jastrebarskog, ukupni iznos štete u
poljoprivredi iznosio je 5.731.427,90 kuna.

III.
Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 15. studenog 2011. godine donijela je Odluku o naknadi štete oštećenim poljoprivrednim proizvođačima za štete od elementarnih nepogoda nastalih do 01. studenog 2011. godine, i to one kojima je nadležno povjerenstvo potvrdilo štete od 60% i više.
Takvu štetu na području Grada Jastrebarskog pretrpjelo je 19 poljoprivrednih gospodarstava, a ukupna šteta iznosi 3.187.985,20
kuna.

IV.
Temeljem Odluke iz točke III. ovog Zaključka i zbirne tablice obračuna nadoknade štete koju je izradilo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Gradu Jastrebarskom odobren je iznos od 117.268,95 kuna ili 3,6784658 % od procijenjene i potvrđene
štete.

V.
Popis korisnika pomoći, iznos pomoći po korisnicima sukladno pojedinačnom učešću u ukupnoj šteti te brojevi računa na koje će
se sredstva pomoći isplatiti, nalaze se u prilogu Zaključka i čine njegov sastavni dio.

VI.
Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku grada Jastrebarskog”.
KLASA: 320-12/11-01/01
URBROJ: 238/12-02-11-11
Jastrebarsko, 30. prosinca 2011.

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

ELEMENTARNA NEPOGODA - SUŠA 2011.
Red. Prezime i ime
br.
1 Banjavčić Ankica

Adresa
Trešnjevka 18

2 Batušić Ivan

Cvetković 83

3 Batušić Mirko

Cvetković 66

4 Bereček Tomica

Trg Sv. Ivana 4,
Desinec
Cvetković 73

5 Boričević Mladen
6 Budinščak Željko
7 Fabijanić Ivan

Trg Lj. Babića
16a
Domagović 39

8 Gregorić Vladimir

Prhoć 31

9 Jurkovac Ivica

Celine 36

10 Kišan Milan

G. Desinec 71

11 Lovretin Božidar

Izimje 41

12 Nežić Dragica

D. Reka 26

13 Protega Zdravko

Heinzelova 29,
Zagreb
Okrug 3

14 Puškar Boris

štete - 60% i više

Jabuke Kruške lješnjak orah maline iznos štete
isplata
žiro - račun
(kom) (kom) (kom) (kom) (ha)
(kn)
(kn)
35.000
1.542.920,00 56.755,70 23600001102064577
220
9.698,00
356,70 23600003111177468
450
19.837,00
729,60 23600003112326840
3.700
163.108,00
6.000,10 23600003113283606
0,51
16.300,00
599,50 23600003111272598
1.200
52.900,00
1.945,65 23600003112721665
750
53.712,00
1.975,50 23600003114630622
1.650
72.737,50
2.675,50 23600003114747529
50
2.204,00
81,10 23400091160169836
1.300
57.308,50
2.108,50 23600003110830350
1.170
51.577,50
1.897,00 23600003110452234
40
1.763,00
64,85 23600001102214326
17.000
749.419,00 27.567,60 23600003113109188
7.000
308.584,30 11.351,70 23600003111150431
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Red. Prezime i ime
br.
15 Rubinić Krešimir
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Adresa
Prilipje 52

16 Samarin Ivan

Petrovina 121

17 Sirovica Zdenko

Volavje 59

18 Volarić Ivan

Sv. Vida 16,
Desinec
Vranov Dol 31

19 Vukić Petar

06. veljače 2012.

Jabuke Kruške lješnjak orah maline iznos štete
isplata
žiro - račun
(kom) (kom) (kom) (kom) (ha)
(kn)
(kn)
80
3.526,60
129,70 23600003114235033
1.100
48.491,80
1.783,50 23600003111278371
25
2.286,50
84,10 23600002350274194
600
26.450,00
972,80 23600003110632485
70
70
5.161,50
189,85 23600003114235566
70.630
70
750
25
0,51 3.187.985,20 117.268,95

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09.), Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o izradi Idejnog projekta s-3, s-4
i t-10 prometnice i Idejnog projekta s-4 prometnice
(obje do pročistača) u Gospodarskoj zoni Jalševac u
Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Idejnog projekta s-3. s-4 i t-10 prometnice i Idejnog projekta s-4 prometnice
(obje do pročistača) u gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom s tvrtkom “IPZ” d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21.

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz članka 1. ovog Zaključka
isplatiti će se iznos od 37.500,00 kuna, uvećano za PDV u iznosu
od 8.625,00 kuna, što ukupno iznosi 46.125,00 kuna.

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu,
razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, kapitalni projekt: Razvoj gospodarske zone Jalševac, konto: 421.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
gospodarstvo Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 340-03/11-01/10
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 30. prosinca 2011.

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09.), Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o nabavci jastreba kokošara s
OPG Šegrt, Lazina 40B, Draganići
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o nabavci jastreba kokošara te reguliranju međusobnih prava i obveza glede korištenja
istog u promotivne svrhe, s OPG Šegrt, Lazina 40B, Draganići.

II.
Za nabavu jastreba kokošara te druge obveze utvrđene
Ugovorom iz članka 1. ovog Zaključka, isplatiti će se iznos od
8.000,00 kuna.

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, aktivnost: sufinanciranje rada poljoprivrednih udruga, konto: 381.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
gospodarstvo Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 382-01/11-01/01
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 26. siječnja 2012.

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09.), Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o izvođenju geodetskih radova za
izradu Idejnog projekta S-3, S-4 i T-10 prometnice u
Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izvođenju geodetskih
radova – posebne geodetske podloge, za izradu Idejnog projekta
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- sekundarna prometnica S-3 dužine 534 m širine koridora 20 m
(pješačka staza 1,80 m + zelena površina 5,20 m + prometnica
6,00 m + zelena površina 5,20 m + pješačka staza 1,80 m), sekundarna prometnica S-4 dužine 173 m širine koridora 15 m (pješačka staza 1,80 m + zelena površina 2,70 m + prometnica 6,00
m + zelena površina 3,00 m + pješačka staza 1,50 m) i tercijarna
prometnica T-10 dužine 109 m širine koridora 9 m (pješačka staza 1,50 m + prometnica 6,00 m + pješačka staza 1,50 m) u gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom s tvrtkom “GEO-LAND”,
vl. Ivan Lončarić iz Jastrebarskog, Bana Josipa Jelačića 80.

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz članka 1. ovog Zaključka
isplatiti će se iznos od 6.250,00 kuna, uvećano za PDV u iznosu
od 1.437,50 kuna, što ukupno iznosi 7.687,50 kuna.

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, kapitalni projekt: Razvoj gospodarske zone Jalševac, konto: 323.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
gospodarstvo Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 340-03/11-01/10
URBROJ: 238/12-02-12-8
Jastrebarsko, 26. siječnja 2012.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09.) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći NK Vinogradar
I.
Odobrava se financijska pomoć NK Vinogradar, u iznosu od
20.000,00 kn (dvadesettisuća kuna), u svrhu pokrića dijela troškova nastupa u Hrvatskom nogometnom kupu.

II.
Sredstva će biti isplaćena na žiro račun 1100028739 otvoren
pri Hrvatskoj poštanskoj banci na ime NK Vinogradar, Mladina
bb, Jastrebarsko iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, Program javnih potreba u športu, aktivnost:tekuće donacije
sportskim društvima.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 620-03/11-01/46
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 01. prosinca 2011.
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Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 4. Odluke o uvjetima i postupku sufinanciranja cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza učenicima srednjih škola (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj
06/10) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o visini sufinanciranja cijene mjesečne karte za javni
cestovni i željeznički prijevoz učenicima srednjih škola
s područja Grada Jastrebarskog u razdoblju od 01.
siječnja 2012. do 30. lipnja 2012. godine
I.
Utvrđuje se visina sufinanciranja cijene mjesečne karte za
javni cestovni i željeznički prijevoz učenicima srednjih škola s
područja Grada Jastrebarskog, u razdoblju od 01. siječnja 2012.
do 30. lipnja 2012. godine, u iznosu od 40 %.

II.
Sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka osigurana su
u proračunu Grada Jastrebarskog za 2012. godinu u Programu
javnih potreba u društvenim djelatnostima, Program: Srednjoškolsko i visoko obrazovanje, Aktivnost: Sufinanciranje cijene
prijevoza.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 602-03/11-01/09
URBROJ: 238/12-02-11-23
Jastrebarsko, 15. prosinca 2011.

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

Na temelju članka 4. Odluke o uvjetima i postupku sufinanciranja cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza učenicima srednjih škola(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj
06/10) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje cijene
javnog cestovnog i željezničkog prijevoza za učenike
srednje škole s područja Grada Jastrebarskog u
razdoblju od 01. siječnja 2012.
do 30. lipnja 2012. godine
I.
Utvrđuje se da će se način ostvarivanja prava na sufinanciranje cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza za učenike
srednje škole s područja Grada Jastrebarskog, u razdoblju od 01.
siječnja 2012. do 30. lipnja 2012. godine, regulirati ugovorima iz-
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među Grada Jastrebarskog i javnih prijevoznika koji na području
Grada Jastrebarskog pružaju usluge javnog cestovnog i željezničkog prijevoza.

II.
Sredstva odobrena ovim Zaključkom osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2012. godinu u Programu javnih
potreba u društvenim djelatnostima, Program: Srednjoškolsko i
visoko obrazovanje, Aktivnost: Sufinanciranje cijene prijevoza.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 602-01/11-01/09
URBROJ: 238/12-02-11-25
Jastrebarsko, 15. prosinca 2011.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09) Gradonačelnik grada
Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju Programa
glazbene igraonice i predškolskog programa
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Sporazum o sufinanciranju Programa glazbene igraonice i predškolskog programa s Glazbenom
školom Jastrebarsko, Zrinski-frankopanska 13, Jastrebarsko.

II.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu u
Programu javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju.

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

06. veljače 2012.
I.

Grad Jastrebarsko sklopit će Sporazuma o stipendiranju studenata s područja Grada Vukovara s Gradom Vukovarom, Dr.
Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar.

II.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
u Programu javnih potreba u društevnim djelatnostima, program:
Srednjoškolsko i visoko obrazovanje.

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u
“Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 604-02/11-01/04
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 15. prosinca 2011.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sufinanciranju podizanja standarda preventivne
zdravstvene zaštite
I.
Odobrava se sufinanciranje programa podizanja standarda
preventivne zdravstvene zaštite za učenike osnovnih i srednje
škola, s područja Grada Jastrebarskog, u iznosu od 8.000,00 kn
(osamtisuća kuna).

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

Sredstva će biti isplaćena na žiro račun 2484008-1103888182
na ime Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Ulica
grada Vukovara 72/V, Zagreb iz proračuna Grada Jastrebarskog,
Program:Zdravstvo, Aktivnost: podizanje standarda preventivne
zdravstvene zaštite.

KLASA: 601-01/11-01/10
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 15. prosinca 2011.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

IV.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09) Gradonačelnik grada
Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Sporazuma o stipendiranju studenata s
područja Grada Vukovara

III.

KLASA: 501-01/11-01/02
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 29. prosinca 2011.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09.)

06. veljače 2012.
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ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Školi nogometa NK “Jaska”,
Jastrebarsko
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ZAKLJUČAK
o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta za
2012. godinu

I.

I.

Odobrava se financijska pomoć Školi nogometa NK “Jaska”,
Jastrebarsko, u iznosu od 9.000,00 kn, u svrhu pokrića troškova
prijevoza.

Visina novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za
2012. godinu iznosi 3.000,00 kuna (slovima: tritisuće kuna),
te za svako treće i svako slijedeće novorođeno dijete u obitelji
10.000,00 kuna (desettisuća kuna).

II.
Sredstva će biti isplaćena na žiro račun 2340009-1110177912
na ime Škola nogometa NK “Jaska” Jastrebarsko iz proračuna
Grada Jastrebarskog, proračunska rezerva.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 552-01/12-01/01
URBROJ: 238/12-02-12-2
Jastrebarsko, 12. siječnja 2012.

KLASA: 620-03/11-01/50
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 29. prosinca 2011.

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

Na temelju članka 14. st. 5. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br.
57/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09.)

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Caritasu župe Sv. Ana
I.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih
potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 9/11) gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Jastrebovoj družini i Ogranku
Matice hrvatske u Jastrebarskom
I.

Odobrava se financijska pomoć župnom Caritasu župe Sv.
Ana u iznosu od 3.750,00 kn (tritisućesedamstopedeset kuna), u
svrhu nabavke rabljenog osobnog automobila, za potrebe Caritasa.

Odobrava se financijska potpora Jastrebovoj družini i Ogranku Matice hrvatske u Jastrebarskom u iznosu od 2.500,00 kn
(dvijeipoltisuće kuna), u svrhu izrade i postavljanja spomen-ploče na kući u Jastrebarskom u kojoj su živjeli i radili hrvatski velikani Ante i David Starčević.

II.

II.

Sredstva će biti isplaćena na žiro račun župe Sv. Ana
2390001-1100129567, iz proračuna Grada Jastrebarskog, Program: Religijske, kulturne i druge službe, Aktivnost: Religija,
tekuće donacije vjerskim zajednicama, Caritas.

Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebarskog, Programom javnih potreba u kulturi, AKTIVNOST: Djelatnost udruga u kulturi - tekuće donacije, a uplatit će se na žiro
račun 2340009-1110453521 otvoren kod Privredne banke, na ime
Jastrebove družine, Kolodvorska 14.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 053-02/11-01/31
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 12. siječnja 2012.

III.
Obvezuje se Jastrebova družina da Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku
odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. travnja 2012.

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

Na temelju članka 5. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 06/10), i članka 48. Statuta
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”,
broj 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u ”Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 612-13/11-01/52
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 12. siječnja 2012.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.
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Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih
potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 9/11) gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori KUD-u umirovljenika
Jastrebarsko
I.
Odobrava se financijska potpora KUD-u umirovljenika Jastrebarsko u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna), u svrhu kupnje prsluka za muške članove zbora.

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebarskog, Programom javnih potreba u kulturi, AKTIVNOST: Djelatnost udruga u kulturi - tekuće donacije, a uplatit će se na žiro
račun 2360000-1101972875 otvoren kod Zagrebačke banke, na
ime KUD-a umirovljenika Jastrebarsko, Franje Tuđmana 9.

III.
Obvezuje se KUD umirovljenika Jastrebarsko da Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1.
travnja 2012.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u ”Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 612-13/12-01/01
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 12. siječnja 2012.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih
potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 9/11) gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sudjelovanju u manifestaciji ”Noć muzeja 2012.”
I.
Odobrava se uplata kotizacije u iznosu od 1.000 kn (tisuću
kuna) Hrvatskom muzejskom društvu u svrhu uključivanja Gradskog muzeja Jastrebarsko u manifestaciju ”Noć muzeja 2012.”

II.
Navedeni iznos isplatit će se na žiro račun 23600001101471641 otvoren kod Zagrebačke banke, na ime Hrvatskog
muzejskog društva, Trg maršala Tita 10, Zagreb, iz proračunske
rezerve.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u ”Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

06. veljače 2012.

KLASA: 612-01/12-01/1
URBROJ: 238/12-02-12-2
Jastrebarsko, 12. siječnja 2012.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (‘’Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih
potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 9/11) gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Sanjkaškom klubu
Plešivica 1907
I.
Odobrava se financijska potpora Sanjkaškom klubu Plešivica
1907 u iznosu od 15.000,00 kn (petnaesttisuća kuna), u svrhu organiziranja 105. sanjkaškog kupa na Plešivici i Prvog prvenstva
Hrvatske u sanjkanju na prirodnim stazama.

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebarskog, Programom javnih potreba u sportu, AKTIVNOST: Sport tekuće donacije sportskim udrugama, a uplatit će se na žiro račun
2360000-1101634230 otvoren kod Zagrebačke banke, na ime
Sanjkaškog kluba Plešivica 1907, Plešivica 62 nakon održavaja
manifestacije iz članka I. ovog Zaključka.

III.
Obvezuje se Sanjkaški klub Plešivica 1907 da Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1.
travnja 2012.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u ”Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 620-03/11-01/49
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 12. siječnja 2012.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), a u svezi sa člankom
43. Statuta Dječjeg vrtića “Radost” Jastrebarsko, Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti ravnateljici Dječjeg vrtića
“Radost” Jastrebarsko za zaključivanje ugovora
I.
Daje se suglasnost ravnateljici Dječjeg vrtića “Radost” Jastrebarsko, za zaključivanje ugovora o nabavci lož ulja za potrebe

06. veljače 2012.
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Dječjeg vrtića, s tvrtkom Petrol Prom d.o.o., S. i A. Radića 44, 44
000 Sisak na iznos od 157.620,00 kn.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 601-01/12-01/01
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 13. siječnja 2012.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih
potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”,
broj 9/11) gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Osnovnoj školi ”Ljubo Babić”
I.
Odobrava se financijska potpora Osnovnoj školi ”Ljubo Babić” u iznosu od 2.500,00 kn (dvijetisućeipetsto kuna), u svrhu
provedbe projekta ”Čitamo mi, u obitelji svi”.

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebarskog, Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima za
2012. godinu, PROGRAM: Zdravstvo, Aktivnost: Gradovi prijatelji djece, a isplatit će se na žiro račun 2360000-1101535085
otvoren kod Zagrebačke banke, na ime Osnovne škole ”Ljubo
Babić’’, Ante i Davida Starčevića 16, Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se Osnovna škola ”Ljubo Babić” da Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1.
travnja 2012.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u ”Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 602-02/12-01/02
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 26. siječnja 2012.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.
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Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena
je pogreška u prepisivanju i to u Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine od 14. prosinca 2011. godine, objavljenog
u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog” broj 9 od 20. prosinca 2011.godine, te se u svezi s tim daje sljedeći

ISPRAVAK
Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
Članak 23. stavak 2. Odluke o priključenju na komunalne
vodne građevine, ispravlja se na način da sada glasi:
“Uz zahtjev je potrebno priložiti dokumentaciju iz članka 10.
stavka 1. ove Odluke i suglasnost javnog isporučitelja vodnih
usluga”.
Ostali tekst u Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine, ostaje nepromijenjen.
KLASA: 033-01/12-01/01
URBROJ: 238-12/04/4-12-1
Jastrebarsko, 03. veljače 2012.

Urednica
Maja Lovretin, dipl. iur., v. r.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena
je pogreška u prepisivanju i to u Odluci o upravljanju grobljima
na području Grada Jastrebarskog od 14. prosinca 2011. godine,
objavljenog u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog” broj 9
od 20. prosinca 2011.g., te se u svezi s tim daje sljedeći

ISPRAVAK
Odluke o upravljanju grobljima na području
Grada Jastrebarskog
Članak 63. Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarskog ispravlja se na način da sada glasi:
“Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o grobljima
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” 2/00 i 8/09)”.
Ostali tekst u Odluci o upravljanju grobljima na području
Grada Jastrebarskog, ostaje nepromijenjen.
KLASA: 033-01/12-01/01
URBROJ: 238-12/04/4-12-2
Jastrebarsko, 03. veljače 2012.

Urednica
Maja Lovretin, dipl. iur., v. r.
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06. veljače 2012.

OSTALI AKTI
Na temelju odredaba članka 295. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05, 41/08), članka 24. Zakona o zaštiti
potrošača (Narodne novine 96/03., 79/07., 125/07.,79/09., 89/09),
članka 215. Zakona o vodama (Narodne novine 153/09,130/11),
te odredaba članka 19. Odluke o priključenju komunalnih vodnih
građevina (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 9/11) direktor društva Vode Jastrebarsko d.o.o., donosi

OPĆE I TEHNIČKE UVJETE
isporuke vodnih usluga na području
Grada Jastrebarskog
Sadržaj:
I.
II.
III.
IV.
V.

OPĆE ODREDBE
DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA
UGOVORNI ODNOSI
UVJETI KORIŠTENJA VODNIH USLUGA
TEHNIČKI UVJETI PRIKLJUČENJA NA JAVNU VODOOPSKRBNU MREŽU
VI. TEHNIČKI UVJETI PRIKLJUČIVANJA NA JAVNU
ODVODNJU
VII. OBRAČUNSKO MJERNO MJESTO I MJERENJE ISPORUČENE VODNE USLUGE
VIII. OČITANJE, OBRAČUN I NAPLATA VODNE USLUGE
IX. NAČIN PLAĆANJA CIJENE USLUGE
X.
NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE VODNE USLUGE
XI. UVJETI OGRANIČENJA I OBUSTAVE ISPORUKE
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim općim i tehničkim uvjetima za opskrbu pitkom
vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda (u daljnjem tekstu:
Uvjeti) utvrđuju se:
• postupak izdavanja suglasnosti i stvaranja uvjeta za priključenje na vodoopskrbnu mrežu i mrežu javne odvodnje;
• tehnički i ostali potrebni uvjeti za priključenje i korištenje vodnih usluga;
• kvaliteta opskrbe vodnim uslugama;
• prava i obveze isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih
usluga;
• uvjeti mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga;
• uvjeti za primjenu postupka ograničenja ili obustave isporuke
vodnih usluga;
• postupanje u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga;
• međusobni odnosi između isporučitelja vodne usluge opskrbe
pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda i korisnika usluga;
• uvjeti isporuke ostalih usluga iz djelatnosti koje isporučitelj
obavlja u manjem opsegu.
Članak 2.
(1) Pravne osnove za Opće uvjete predmet su sljedećih zakonskih akata:
• Zakon o vodama - NN 153/09,130/11.
• Zakon o financiranju vodnog gospodarstva - NN 153/09
• Zakon o prostornom uređenju i gradnji - NN 76/07,38/09,
55/11,90/11.
• Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - NN 91/96,
73/00, 114/01.
• Zakon o mjeriteljstvu - NN 163/03, 194/03. 111/07.

• Zakon o zaštiti od požara - NN 92/10.
• Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće - NN 47/08.
• Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda NN
87/10.
• Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda NN 3/11.
• Naredba o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila
i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila NN
47/05.
• Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu
vodu - NN 91/97, 56/98.
• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara - NN 8/06.
• Uredba o najnižoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva – NN 112/10.
• Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine (službeni
glasnik Grada Jastrebarsko 9/11)
(2) Isporučitelj u redovitim uvjetima osigurava pitku vodu i
odvodnju otpadnih voda za svoje potrošače.
Obveza iz ovog stavka prestaje u slučaju nastupa izvanredne
situacije zbog više sile (npr. trajne suše, poplave, potresa, teških pogonskih i tehničkih smetnji, obustave opskrbe pogonskom
energijom i ostalih razloga) na koju Isporučitelj ne može utjecati.
U slučaju nastupa izvanredne situacije Isporučitelj donosi
poseban Program opskrbe potrošača u izvanrednim situacijama
kojeg su se dužni pridržavati svi korisnici usluga.
(3) U slučaju obustave redovite isporuke pitke vode i odvodnje otpadnih voda u vezi sa gore spomenutim ili drugim uzrocima na nekom području u dužem trajanju, Isporučitelj će poduzeti
odgovarajuće mjere, radi privremenog pružanja usluge sve do
uspostavljanja normalne opskrbe.
(4) Javni vodoopskrbni sustav sastoji se od objekata, uređaja,
opreme i cijevnih vodova koji služe za javnu opskrbu vodom, a
nalaze se pod upravom Isporučitelja i njegova su osnovna sredstva.
(5) Sustav javne odvodnje sačinjava izgrađena kanalizacijska
mreža, izgrađeni objekti kanalizacijske mreže i oprema.
(6) Pitka voda iz javne vodoopskrbne mreže mora odgovarati
standardima i propisima za pitke vode.
(7) Otpadna voda iz javne mreže odvodnje mora odgovarati
standardima i propisima kvalitete otpadnih voda.
II. DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA
Članak 3.
(1) Isporučitelj vodne usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda je trgovačko društvo Vode Jastrebarsko
d.o.o., Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 47 (u daljnjem tekstu:
Isporučitelj).
(2) Vodne usluge koje isporučuje isporučitelj usluga su opskrbe pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda (u daljnjem tekstu: vodne usluge).
(3) Korisnici vodne usluge su fizičke i pravne osobe koje su
sa isporučiteljom vodne usluge sklopile Ugovor o priključenju
na javni sustav opskrbe pitkom vodom odnosno javni sustav odvodnje (u daljnjem tekstu: korisnik usluge) ili su temeljem ovih
uvjeta izjednačeni s tim osobama.
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(4) Potrošač/kupac je pravna ili fizička osoba koja troši
vodu, odnosno uslugu odvodnje. Potrošač može biti vlasnik, korisnik, najmoprimac, stanar, zakupac, koji je svoj status stekao u
skladu s odredbama ovih uvjeta.
(5) Priključkom na mrežu opskrbe pitkom vodom smatra
se cjevovod pitke vode od spoja na uličnoj mreži do glavnog vodomjera smještenog u građevini ili izvan nje.
(6) Priključkom na mrežu odvodnje smatra se dio kanala
od kontrolnog okna, smještenog u građevini ili izvan nje, do spoja na uličnu odvodnju.
(7) Nekretnina je izgrađeno i neizgrađeno gradilište, te bilo
kakvo zemljište koje je u katastru uneseno pod posebnim brojem
katastarske čestice.
(8) Postojeća zgrada je svaka zgrada za koju je lokacijska
dozvola izdana prije 1.1.2000. godine ili je izgrađena prije tog
datuma, bez obzira na to ima li ili nema ugrađene vodomjere za
zasebne cjeline.
(9) Nova zgrada je svaka zgrada za koju je lokacijska dozvola izdana nakon 1.1.2000. godine i koja po Zakonu o vodama
mora imati ugrađene vodomjere za zasebne cjeline.
(10) Zasebna cjelina je stan, poslovni prostor, garaža i sl. u
kojima se troši voda.
(11) Vodoopskrbna mreža je mreža vodoopskrbnih cjevovoda u vlasništvu ili pod upravom Isporučitelja kojom se opskrbljuje potrošača vodom.
(12) Javni vodoopskrbni cjevovod ili ulični cjevovod - vodoopskrbni cjevovod u pojedinoj ulici na koji se spaja nekretnina.
(13) Javna mreža odvodnje je mreža kanalskih objekata u
vlasništvu ili pod upravom Isporučitelja kojom se odvode otpadne vode te se na nju priključuje.
(14) Interna vodovodna instalacija - vodovi, naprave i uređaji potrošača iza glavnog vodomjera na nekretninama koje su
spojene na javni vodovod, osim sekundarnog vodomjera koji je u
vlasništvu isporučitelja.
(15) Interna kanalska mreža - objekti i uređaji korisnika
usluge odvodnje na nekretninama koji su spojeni na javni mrežu
odvodnje.
(16) Izljevno mjesto je mjesto na kojem je moguće uzimanje
vode (slavina, javni zdenac, i sl.).
(17) Glavni vodomjer je svaki vodomjer koji se nalazi u
prostoriji vodomjera neposredno na završetku spojnog voda priključka. Može biti za jednu zasebnu cjelinu, cijelu zgradu ili nekretninu. Glavni vodomjer je vlasništvo Isporučitelja.
(18) Sekundarni vodomjer je vodomjer za zasebnu cjelinu
ugrađen u internu vodovodnu instalaciju zgrade. Sekundarni vodomjer je vlasništvo Isporučitelja.
(19) Zaštitnik od povrata toka - ZOPT je sigurnosni uređaj
ili armatura sa svrhom zaštite vodoopskrbnog sustava od onečišćenja povratnom vodom iz interne vodovodne instalacije korisnika.
(20) Kontrolno okno je zadnje okno interne kanalske mreže
iz kojeg se priključuje na javnu mrežu odvodnje, na kojem se
obavlja uzorkovanje otpadnih voda.
(21) Neovlaštena /ilegalna potrošnja/ je korištenje sustava
javne vodoopskrbe ili sustava javne odvodnje na način koji nije u
skladu sa zahtjevima iz ovih uvjeta.
(22) Tehnološka voda je voda za koju nije obvezno obavljati
kontrolu kvalitete i dokazivati zdravstvenu ispravnost prema Zakonu o hrani i Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
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(23) Uređaj za mjerenje potrošnje tehnološke vode je
odgovarajući standardizirani mjerni uređaj koji se postavlja na
mjerno mjesto, koji očitava isporučitelj vodne usluge te se redovito održava i obavezno usmjerava svakih 5 godina o trošku korisnika, a dokazi o tome se dostavljaju isporučitelju vodne usluge.
(24) Mjerno mjesto je mjesto na kojem se mjeri količina isporučene vodne usluge te ujedno i mjesto izvršenja vodne usluge,
odnosno isporuke.
III. UGOVORNI ODNOSI
Članak 4.
(1) Odnosi između isporučitelja vodne usluge i korisnika
vodne usluge, odnosno potrošača, uređuju se sljedećim ugovorima:
• Ugovor o priključenju na javnu vodoopskrbu
• Ugovor o priključenju na javnu odvodnju.
Članak 5.
(1) Ugovor o priključenju na javnu vodoopskrbu, Ugovor o
priključenju na javnu odvodnju zaključuju Isporučitelj i korisnik
vodne usluge u postupku priključenja na mrežu javne vodoopskrbe, odnosno na mrežu javne odvodnje.
(2) Ugovorima iz stavka 1. ovog članka uređuju se uvjeti priključenja, sve pojedinosti izgradnje priključka, odnosno ugradnje
sekundarnih vodomjera koji su predmet ovih uvjeta te cijena priključenja.
(3) Ugovori iz stavka 1. ovog članka sadrže:
• podatke o ugovornim stranama;
• predmet ugovora;
• iznos cijene za priključenje na vodoopskrbnu mrežu, odnosno,
mrežu javne odvodnje i ugradnje sekundarnog vodomjera;
• rok i dinamiku uplate iznosa cijene priključenja;
• rok izvedbe radova, odnosno priključenja, koji su predmet
ugovora;
• uvjete za izvođenje priključka;
• način i nositelje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa;
• odgovornost za štetu;
• razloge raskida ugovora;
• druga međusobna prava i obveze;
• način rješavanja sporova.
(4) Potpisom ugovora iz stavka 1. ovog članka ugovorne strane se obvezuju da u cijelosti prihvaćaju odredbe Općih i tehničkih
uvjeta za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda.
Članak 6.
(1) Ugovor o priključenju na javnu vodoopskrbu, Ugovor o
priključenju na javnu odvodnju sklapaju se s vlasnikom nekretnine na njegov zahtjev, a iznimno se mogu sklopiti i sa svakodobnim korisnikom nekretnine uz suglasnost vlasnika nekretnine,
koji se želi priključiti na mrežu opskrbe pitkom vodom ili mrežu
odvodnje. Uz zahtjev za izvedbu priključka vlasnik nekretnine
prilaže dokumentaciju u skladu sa važećim zakonskim i drugim
aktima.
(2) Sklapanjem ugovora o priključenju korisnik usluge pristaje na prijenos priključka na mrežu opskrbe pitkom vodom u
vlasništvo isporučitelja usluge bez naknade, dok priključak na
mrežu odvodnje ostaje u njegovom vlasništvu i on skrbi o njegovom održavanju.
(3) Korisnik usluge dužan je održavati u stanju funkcionalne
ispravnosti vodovodnu instalaciju od glavnog vodomjera uključivo i spoj, te vodomjerno okno kao i priključak na mrežu odvodnje
(u daljnjem tekstu: interna instalacija).
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(4) Vlasnici nekretnine nemaju pravo zahtijevati od Isporučitelja da o svom trošku izgradi javni vodoopskrbni cjevovod ili
kanal odvodnje do njegove nekretnine. Izgradnju vodoopskrbne
mreže i mreže odvodnje financira jedinica lokalne samouprave
kroz redovne godišnje planove izgradnje komunalne vodnu građevine. Ukoliko ispred nekretnine nije izgrađen ulični cjevovod,
odnosno javna kanalizacijska mreža, a izgradnja uličnog cjevovoda, odnosno kanalizacije nije uvrštena u planove izgradnje komunalne vodne građevine u dogledno vrijeme, vlasnik nekretnine
može sudjelovati u financiranju njihove gradnje sukladno Zakonu
o vodama.
(5) Isporučitelj daje tehničke podatke vodovodne instalacije
i javne mreže odvodnje i u svom rješenju odlučuje principijelno
može li se priključak izvesti.
(6) Vlasnici nekretnina preuzimaju spajanjem s javnom vodoopskrbnom mrežom, odnosno mrežom odvodnje, bez posebne
izjave obvezu da će svoje interne instalacije držati u redu i da će
se pridržavati propisa ovih uvjeta.
IV. UVJETI KORIŠTENJA VODNIH USLUGA
Obveze korisnika
Članak 7.
(1) Smatra se da je korisnik usluge prihvatio uvjete za korištenje vodne usluge iz ovih uvjeta ako je nakon njihova stupanja
na snagu nastavio koristiti vodne usluge.
(2) Korisnik usluge može otkazati korištenje vodnih usluga
zbog preseljenja, odnosno trajnog prestanka korištenja stana odnosno poslovnog prostora, na način da to zatraži pisanim putem.
(3) Za slučaj promjene korisnika usluge /zbog promjene vlasništva, podzakupa, najma ili drugog razloga/ dotadašnji korisnik
ostaje u statusu potrošača i obveznika plaćanja vodne usluge sve
do kraja tekućeg mjeseca, odnosno obračunskog razdoblja u kojem je kopijom ugovora, odnosno drugim vjerodostojnim dokumentom obavijestio isporučitelja usluge o promjeni korisnika.
(4) Korisnik usluge iz odredbe stavka 3. ovog članka dužan
je o nastaloj promjeni obavijestiti isporučitelja usluge u roku od
8 dana. Ukoliko korisnik usluge, kojeg isporučitelj usluge vodi u
evidenciji potrošača, odnosno, s kojim je isporučitelj usluge sklopio ugovor o korištenju vodne usluge, pravovremeno ne dostavi
Isporučitelju vjerodostojnu dokumentaciju o promjeni iz stavka
3. ovog članka ostaje u obvezi namiriti pružene usluge za sve
vrijeme dok ne dostavi dokumentaciju kojom dokazuje prijavu
promjene.
Članak 8.
(1) Korisnik usluge može koristiti vodne usluge isključivo za
potrebe svoga domaćinstva odnosno poslovnog prostora.
(2) Korisnik usluge nema pravo omogućiti drugoj osobi priključenje na svoje vodoopskrbne objekte ili objekte javne odvodnje i instalacije i korištenje i obračunavanje vodne usluge preko
svojeg obračunskog mjernog mjesta.
(3) Korisnik usluga ili potrošač koji se zbog statusnih ili organizacijskih razloga preoblikuje u dvije ili više pravno samostalne
cjeline dužan je u roku od 30 dana od dana nastale promjene o
tome obavijestiti isporučitelja vodne usluge radi uređenja novonastalih odnosa, u protivnom će se smatrati da omogućuje drugoj
osobi priključenje i/ili neovlašteno korištenje vodne usluge preko
svojeg obračunskog mjernog mjesta.
(4) Korisnik usluge obavezan je pravovremeno pisanim putem obavijestiti isporučitelja usluge o svim okolnostima koje
znatno utječu na povećanje ili smanjenje potreba za korištenje
vodne usluge.
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(5) Za slučaj kada je na priključku izvedenom za potrebe korisnika usluge i (ili) internim instalacijama izvedeno priključenje
za treće osobe i (ili) je utvrđeno da korisnik usluge obračunava i
naplaćuje usluge od trećih osoba bez znanja isporučitelja, isporučitelj usluge ovlašten je korisniku usluge odmah prekinuti isporuku usluga isključenjem mjernog uređaja odnosno isključenjem
priključka.
Članak 9.
(1) Korisnik/potrošač je dužan održavati u stanju funkcionalne ispravnosti internu vodovodnu instalaciju uključivo s vodomjernim oknom kao i priključak na mrežu odvodnje, na način da
spriječi mogućnost njezina onečišćenja i preko nje onečišćenje i
zagađivanje javne vodoopskrbne mreže odnosno javne kanalizacijske mreže.
(2) Korisnik usluge je dužan, prema Posebnim uvjetima priključenja i zahtjevu isporučitelja usluge, o svom trošku na internoj instalaciji ugraditi uređaj za zaštitu od povratnog toka vode iz
interne instalacije u javnu vodoopskrbnu mrežu, osigurati redovni pregled, servisiranje i godišnje atestiranje uređaja, te dopustiti
isporučitelju usluge njegov pregled i kontrolu.
(3) Korisnik/potrošač je dužan u svako doba dopustiti stručnim službama isporučitelja usluge pregled i nadzor nad internim
instalacijama korisnika usluga, a osobito u slučaju moguće prijetnje ili nastalog zagađenja vodoopskrbnog sustava, odnosno u
slučaju ispuštanja agresivnih otpadnih voda u javnu kanalizaciju.
(4) Korisnik/potrošač tehnološke vode iz tehnoloških bunara
dužan je u svako doba dopustiti stručnim službama isporučitelja
usluge provjeru ispravnosti mjernog uređaja i provjeru izmjerenih količina tehnološke vode.
(5) Korisnik/potrošač dužan je u svako doba dopustiti isporučitelju usluge uzimanje uzoraka vode iz internih vodoopskrbnih
instalacija i otpadnih voda instalacija interne odvodnje u svrhu
kontrole kvalitete i provjere pridržavanja uvjeta iz ovih uvjeta.
(6) Korisnik/potrošač dužan je u svako doba dopustiti isporučitelju usluge istraživanje vodnih tokova kako za pitku tako i za
otpadne vode u svrhu provjere pridržavanja uvjeta iz ovih uvjeta.
(7) U slučaju kada isporučitelj usluge utvrdi da bi zbog nepridržavanja uvjeta iz ovih uvjeta moglo nastupiti onečišćenje ili
zagađenje vodoopskrbnog sustava odnosno javne kanalizacije i
podzemnih voda zbog neispravnog i lošeg održavanja i korištenja
internih instalacija korisnika usluge, a osobito u slučaju kada je
do onečišćenja ili zagađenja već došlo, ovlašten je odmah prekinuti isporuku i isključiti priključak za toga korisnika usluga.
(8) Za sve štetne posljedice koje bi proizašle iz razloga navedenih u točki 7. ovog članka odgovoran je korisnik usluge te je
dužan nadoknaditi štetu isporučitelju usluga i svim ostalim korisnicima usluga koji su pretrpjeli štetu.
Članak 10.
(1) Korisnik/potrošač usluge dužan je omogućiti isporučitelju
usluge redovnu izmjenu vodomjera, a sukladno važećim propisima.
(2) Isporučitelj usluge dužan je obavijestiti potrošača o redovnoj izmjeni vodomjera na primjeren način. O učinjenoj izmjeni sastavlja se zapisnik.
(3) Korisnik/potrošač usluge može prisustvovati izmjeni
vodomjera i tada je dužan potpisati zapisnik. Ukoliko korisnik
usluge ne prisustvuje izmjeni vodomjera, a obaviješten je o njoj,
smatra se da je suglasan sa stanjem utvrđenim u zapisniku.
(4) Potrošač može tražiti ispitivanje ispravnosti vodomjera
pisanim putem i prije isteka ovjernog razdoblja. Ako se ispitiva-

06. veljače 2012.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

njem utvrdi da vodomjer zadovoljava zahtjeve utvrđene Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu,
troškove ispitivanja snosi korisnik usluge.
Prava i obveze isporučitelja vodne usluge
Članak 11.
(1) Isporučitelj usluge vodoopskrbe dužan je isporučiti vodu
za piće prema standardima kvalitete vode utvrđenima Zakonom
o hrani te Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
(2) Isporučitelj usluge odvodnje otpadnih voda dužan je preuzeti u sustav javne kanalizacije otpadne vode koje se u javnu kanalizaciju upuštaju preko kontrolnog okna, a sukladno posebnim
propisima kojima su određeni kriteriji kvalitete otpadnih voda.
(3) Isporučitelj usluge dužan je održavati sustav opskrbe
pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda u stanju funkcionalne
ispravnosti osiguravajući trajnu i kvalitetnu uslugu.
(4) Isporučitelj usluge dužan je odmah, odnosno u najkraćem
mogućem roku, obavijestiti korisnike usluga o nemogućnosti korištenja u slučaju isporuke vode za piće koja nije u skladu s propisanim standardima, putem sredstava javnog informiranja ili na
drugi odgovarajući način.
(5) Isporučitelj usluge dužan je odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku, obavijestiti korisnike usluga putem sredstava javnog informiranja ili na drugi odgovarajući način o prekidu
isporuke usluga, osim u slučajevima kada se prekid usluga nije
mogao predvidjeti niti otkloniti
(6) U slučajevima navedenim u odredbi stavka 4. i 5. ovog
članka isporučitelj usluge dužan je obavijestiti korisnike o prestanku okolnosti koje su uzrokovale prekid isporuke usluge, odnosno nemogućnost korištenja usluge.
Članak 12.
(1) Isporučitelj usluge dužan je nadoknaditi štetu koja je nastala korisniku usluga uzrokovanu prekidom obavljanja usluga
ili nepravilnostima u isporuci vodne usluge, osim kada se radi o
opravdanim slučajevima koje isporučitelj nije mogao pravovremeno predvidjeti niti otkloniti.
(2) Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu koju korisnici
usluga trpe zbog prekida ili obustave u opskrbi uslugama uzrokovanih lošim hidrološkim prilikama odnosno sušom (viša sila).
(3) Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu koju korisnici
usluga trpe zbog poplave uzrokovane lošim hidrološkim prilikama u području razdjelnog i mješovitog sustava odvodnje (viša
sila).
(4) Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu koja nastaje na
internoj vodovodnoj instalaciji te cijevima, trošilima, grijačima,
kućanskim aparatima i drugim uređajima priključenima na vodovodne instalacije:
• zbog neodržavanja ili nepravilno izvedenih internih instalacija,
• zbog onečišćenja interne instalacije,
• promjena u tlaku u vodoopskrbnoj mreži,
• zbog smrzavanja dijela instalacija ili vodomjera i spojnog i
priključnog voda u vodomjernom oknu ili ormariću sekundarnog vodomjera,
• zbog kvara na uređaju za smanjenje tlaka koji je ugradio
korisnik usluge,
• svim drugim slučajevima nastalim zbog nepridržavanja zahtjeva iz ove Odluke.
(5) Štetu koja na vodovodnom priključku nastane krivnjom
korisnika usluge otklanja isporučitelj usluge na teret korisnika
usluge.
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Članak 13.
Na području gdje nije izgrađena javna vodoopskrbna odnosno kanalska mreža korisnik usluge može, a radi priključivanja
svoje nekretnine odnosno građevine, o svom trošku financirati
projektiranje i izgradnju javne vodoopskrbne odnosno kanalske
mreže, prema tehničkim zahtjevima koje određuje isporučitelj
usluge u skladu sa posebnim uvjetima i pod uvjetom da je nakon izgradnje preda isporučitelju usluge u osnovno sredstvo bez
naknade.
Članak 14.
(1) Na nekretninama u vlasništvu korisnika usluga ili trećih
osoba na kojima je odnosno preko kojih, odnosno uz koje je izgrađena javna vodoopskrbna mreža određuje se pojas za njezino
održavanje, izvan kojega se može graditi prema posebnim uvjetima isporučitelja usluge i to:
–– za cjevovod do Ø 300 mm: po 3 m lijevo i desno od osovine
cjevovoda
–– za cjevovod veći od Ø 300 mm: po 5 m lijevo i desno od
osovine cjevovoda.
(2) Na nekretninama u vlasništvu korisnika usluga ili trećih
osoba na kojima je odnosno preko kojih odnosno uz koje je izgrađena javna kanalizacijska mreža određuje se pojas za njezino
održavanje, izvan kojega se može graditi prema posebnim uvjetima isporučitelja usluge i to:
–– za cjevovod profila do 800 mm 4 m lijevo i desno od osovine
cjevovoda.
–– za cjevovod profila veće od 800 mm po 5 m lijevo i desno
od osovine cjevovoda.
Od navedenoga se može odstupiti samo u iznimnim slučajevima i u takvim se slučajevima javni cjevovod treba osigurati
zaštitnom građevinom.
(3) Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu vlasniku nekretnine preko koje ili uz koju prolazi javna vodoopskrbna mreža
ili javna kanalska mreža, a oštećenje je nastalo zbog puknuća ili
oštećenja cjevovoda ili kanala ako je građevinu izgradio protivno
odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka.
Članak 15.
(1) Za potrebe izgradnje građevine vlasnik je dužan od isporučitelja usluge pismeno zatražiti izdavanje posebnih uvjeta
za lokacijsku dozvolu, sukladno posebnim zakonima, a na način
određen tehničkim uvjetima priključenja isporučitelja usluge iz
ovih uvjeta.
(2) Isporučitelj usluge izdat će konačnu suglasnost na glavni
projekt u svrhu izdavanja potvrde glavnog projekta, na pisani zahtjev vlasnika, na temelju posebnih propisa i u skladu s Posebnim
uvjetima priključenja isporučitelja usluge iz ovih uvjeta.
(3) Vlasnik je dužan prilikom izgradnje građevine internu vodovodnu instalaciju izvesti prema posebnim uvjetima i konačnoj
suglasnosti isporučitelja usluge. Ukoliko u postupku izdavanja
građevinske dozvole nije izdana konačna suglasnost na projekt
interne vodovodne instalacije, ona se mora ishoditi u postupku
priključenja objekta.
Članak 16.
(1) Radi zaštite korisnika usluge i omogućavanja bolje kvalitete usluga korisnicima usluge, isporučitelj omogućava davanje
informacija ili predaju reklamacija o isporuci usluga na besplatnom telefonu 8 – 14:00 sati radnim danom, ili na info@vodejastrebarsko.hr
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V. TEHNIČKI UVJETI PRIKLJUČENJA NA JAVNU
VODOOPSKRBNU MREŽU
Stalni i privremeni vodoopskrbni priključak
Članak 17.
(1) Vodoopskrbni priključak može biti stalni i privremeni.
(2) U pravilu, za svakog korisnika izvodi se stalni priključak,
preko kojeg se nekretnina opskrbljuje vodom dok postoji.
(3) Na gradilištima novogradnje mora se, ako je to moguće,
izvesti stalni priključak. Ukoliko odvodnja budućeg objekta još
nije riješena, ili zbog tehničkih razloga nije moguće izgraditi konačnu prostoriju vodomjera, može se u prvoj fazi izvesti čvor i
spojni vod priključka u punom profilu prema konačnoj suglasnosti isporučitelja i postaviti privremeni vodomjer za potrebe gradilišta. Nakon ispunjenja uvjeta za stalni priključak, u drugoj fazi,
mogu se ugraditi vodomjeri prema suglasnosti, te na taj način
priključak postaje stalni priključak.
(4) Izvedba privremenog priključka može se odobriti samo u
iznimnim slučajevima i to:
–– kada zbog tehničkih ili pravnih razloga nije moguće na novogradnji odmah izvesti niti prvu fazu konačnog priključka,
–– za privremene građevine.
(5) Privremeni priključak traje onoliko dugo koliko traje
privremena građevina, odnosno, ako je riječ o gradilištu novogradnje, dok se ne steknu uvjeti za izvedbu konačnog priključka,
Troškove umrtvljenja privremenog priključka snosi investitor ili
vlasnik nekretnine.
(6) Kod izvedbe privremenih priključaka treba se pridržavati
svih tehničkih uvjeta za izvedbu priključaka.
Spajanje na vodoopskrbnu mrežu
Članak 18.
(1) Vodoopskrbni priključci moraju se izvoditi po pravilu
struke i na način koji će omogućiti ekonomski racionalno održavanje, očitavanje i naplatu isporučene vode. Kod projektiranja,
ugovaranja i izvedbe priključka potrebno je osobito voditi računa
da je:
1. Položaj vodoopskrbnog priključka u odnosu na druge vodne instalacije, kao i dužina priključka, takvi da održavanje priključka bude što jednostavnije i ekonomičnije;
2. Izvedeno grupiranje vodomjera na zajedničkom priključku
u slučajevima kada se priključuje više nekretnina (stanovi);
3. Osigurana zaštita od povratnog toka vode ugradbom odgovarajućeg ZOPT-a; (obavezno za svaki ugrađeni vodomjer);
4. Ugrađen sistem vodomjera koji osigurava jednostavnost
očitanja vodomjera i naplate vode, u skladu s ovim uvjetima;
5. Instalacija interne hidrantske i “sprinkler” instalacije mora
biti projektirana i izvedena na način da se voda koristi iz bazena preko tlačne stanice za slučaj požara a ne iz vodoopskrbnog
cjevovoda osim minimalnih količina koliko dozvoljava kapacitet
pripadajuće vodoopskrbne mreže.
(2) Priključak za više stambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade ugovara se na temelju konačne suglasnosti, vodeći
računa o uvjetima navedenim u stavku (1). ukoliko ona postoji.
(3) Vodoopskrbni priključak se u pravilu izvodi za svaku nekretninu zasebno. Na nekretninu ulazi jedan priključak odgovarajućeg profila da zadovolji potrebe vodoopskrbe nekretnine, a
u prostoriju za smještaj glavnih vodomjera se postavlja onoliko
glavnih vodomjera koliko je potrebno, ovisno o broju objekata na
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nekretnini ili njihove podjele (više kuća, ili je kuća podijeljena
po stanovima, katovima, vertikalno i sl.). U iznimnim slučajevima (veličina parcele, teško poremećeni imovinsko-pravni odnosi
suvlasnika nekretnine i sl.) može se odobriti izvedba dvaju priključaka za jednu nekretninu.
(4) Ukoliko se obje nekretnine nalaze uz ulicu kroz koju prolazi cjevovod na koji se priključuju, iznimno se dopušta izvedba
zajedničkog priključka prema uvjetima koje odredi Isporučitelj.
Prostorija za smještaj glavnih vodomjera se tada locira na zajedničkoj međi ili neposredno uz nju (prema dogovoru susjeda), u
nju se postavlja jedan ili više glavnih vodomjera, ovisno o broju
zasebnih cjelina na nekretnini i cijevi za svakog korisnika izlaze
iz prostorije za smještaj glavnih vodomjera direktno u njegovu
nekretninu. Zahtjev za priključak moraju podnijeti vlasnici obiju
nekretnina nakon čega isporučitelj sklapa ugovor o izvedbi priključka s vlasnicima obiju nekretnina.
(5) Iznimno, može se dopustiti vodoopskrba nekretnine koja
nema mogućnost izravnog spajanja te za koju ne postoje tehnički
preduvjeti za izgradnju novog cjevovoda na koji bi se priključila,
na način izvedbe interne vodovodne instalacije preko jedne ili
više susjednih nekretnina. Za sve nekretnine koje se priključuju
na ovakav način tada se izvodi zajednički priključak, a u prostoriju glavnih vodomjera, koja se locira uz regulacijsku liniju
izravno priključene nekretnine, ugrađuju se glavni vodomjeri za
sve nekretnine. Svoj pristanak vlasnici nekretnina preko kojih
prolaze interne instalacije nekretnine koja se priključuje dokazuju pismenom izjavom, ovjerenom kod javnog bilježnika. Sve
odnose s vlasnicima nekretnina rješava sam vlasnik nekretnine
koja se želi priključiti. Ukoliko se po pristupnom putu do te nekretnine naknadno izgradi vodoopskrbni cjevovod, vlasnik mora,
ukoliko želi svoj vodomjer iz susjedne nekretnine premjestiti na
svoju, napraviti novo vodomjerno okno za priključak iz novog
vodoopskrbnog cjevovoda, te sa Isporučiteljom ugovoriti izvedbu novog priključka. Investitor treba platiti sve radove na izvedbi
novog priključka, osim vodomjera koji se prebacuje iz susjedne
nekretnine.
(6) Ukoliko je parcela za koju se priključak izvodi s ulicom
vezana pristupnim putom s pravom služnosti, tada vlasnik koji
priključuje nekretninu s pravom služnosti mora uz ostalu dokumentaciju dostaviti i dokaz vlasništva poslužne nekretnine, te
izjavu vlasnika poslužne nekretnine da dopušta izvedbu priključka, izradu vodomjernog okna i prolaz cijevi internog vodovoda
preko poslužne nekretnine, koja je u njegovu vlasništvu. Izjava
mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika. Izjava nije potrebna ukoliko je navedeni uvjet riješen ugovorom o pravu služnosti.
Tada investitor mora uz ostalu dokumentaciju priložiti i ugovor o
osnivanju prava služnosti prolaza.
(7) Ukoliko priključenje traži vlasnik nekretnine koja je s
ulicom po kojoj je položen vodoopskrbni cjevovod vezana pristupnim putom, a stanje je takvo da se taj put zbog položaja nekretnina ne može produživati, vodomjerno okno se može izvesti
na početku pristupnog puta, uz ulicu po kojoj je položen vodoopskrbni cjevovod. Vodomjerno okno se tada dimenzionira za sve
parcele koje su na taj pristupni put vezane, a nemaju riješenu vodoopskrbu parcele i u njega se smještaju svi potrebni vodomjeri, a
cijevi od vodomjernog okna do parcela investitori polažu o svom
trošku. Ukoliko je put javan, investitor treba od odgovarajućeg
stručnog tijela Grada Jastrebarskog ishoditi suglasnost za postavu
vodomjernog okna i priložiti je s ostalom dokumentacijom kod
predaje zahtjeva za priključak. Ukoliko je put privatan, vlasnik
puta mora pismenom izjavom, ovjerenom kod javnog bilježnika,
odobriti izvedbu priključka, postavu vodomjernog okna i prokop
za polaganje cijevi do parcele. Ako put ima više suvlasnika, svi
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moraju dati navedenu pismenu izjavu. Ukoliko uz takav put ima
više nekretnina, koje nemaju riješenu opskrbu pitkom vodom,
izjava mora važiti za sve njih. Ukoliko u izvedbi priključka ne
sudjeluju svi susjedi koji su na taj put vezani, a nemaju riješenu
vodoopskrbu parcele, investitor mora dostaviti suglasnost da će
im, nakon namirenja omogućiti ugradbu vodomjera.
(8) Ukoliko je put javan i s mogućnošću kasnijeg produženja,
tada rješenje iz prethodne točke nije moguće, već se mora u pristupnom putu izgraditi ulični vodoopskrbni cjevovod, na koji će
se priključiti nekretnine vezane na taj put.
(9) Ukoliko nekretnina ima više suvlasnika i izveden vodoopskrbni priključak s ugrađenim jednim zajedničkim vodomjerom,
i jedan od njih zatraži razdvajanje i ugradbu paralelnog glavnog
vodomjera na svoje ime, podnosilac zahtjeva mora dostaviti pismenu suglasnost svih ostalih suvlasnika, ovjerenu kod javnog
bilježnika kojom oni dopuštaju navedeno razdvajanje. Ovo vrijedi za razdvajanje instalacije kako u obiteljskim kućama, tako i
višestambenim i stambeno-poslovnim zgradama.
(10) Kod određivanja položaja priključka treba voditi računa
da na trasi vodoopskrbnog cjevovoda na mjestu gdje pada okomica sa željene pozicije vodomjernog okna nema nikakvih zapreka
(zasunska okna, hidranti, postojeći priključci). Ukoliko okomica
iz željenog položaja vodomjernog okna pada na neki od navedenih elemenata javnog vodoopskrbnog cjevovoda, vodomjerno
okno treba pomaknuti tako da priključak bude minimalno 1,5 m
od bilo kojeg od navedenih postojećih elemenata.
(11) Kod određivanja položaja vodomjernog okna također
treba voditi računa i o ostalim instalacijama koje se nalaze na
trasi priključka. Na trasi spojnog voda priključka ne smiju se nalaziti okna kanalizacije, DTK, elektroinstalacija ili instalacija plina, kao ni slivnici ni stupovi javne rasvjete, telefona ili el. struje.
Položaj vodomjernog okna locirati tako da priključak prolazi na
udaljenosti od minimalno 1 m od bilo koje od navedenih zapreka.
Pri tome treba voditi računa da stupovi (npr. javne rasvjete ili el.
distribucijske mreže) mogu imati temelje veličine 2 × 2 m.
(12) Prilikom određivanja položaja vodomjernog okna na
parceli više stambenog ili gospodarskog objekta, treba se držati
elemenata iz stavaka 9. i 10 ovog članka. Pravac vodomjernog
okna u pravilu je takav da je pravac armature u vodomjernom
oknu u nastavku pravca spojnog voda priključka. U slučaju da
vodomjerno okno zbog svoje dužine na nekretnini ne može biti
postavljeno tako da pravac armature u vodomjernom oknu bude u
pravcu spojnog voda priključka, može se vodomjerno okno zaokrenuti za 90º, tako da je duža strana vodomjernog okna okomita
na pravac spojnog voda priključka. Spojni vod priključka u okno
mora ući kroz prednju (uličnu) stranu vodomjernog okna i zaokret se izvodi u armaturi unutar vodomjernog okna. Nije dopušteno izvođenje spojnog voda tako da se lom spojnog voda priključka izvodi izvan vodomjernog okna i da spojni vod u vodomjerno
okno ulazi sa strane.
(13) U višestambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim
zgradama s više dilatacija, broj vodoopskrbnih priključaka i glavnih vodomjera se određuje na temelju pisane izjave investitora o
načinu formiranja etažiranih cjelina, koju investitor treba dostaviti uz projekt kod traženja izdavanja konačne suglasnosti.
(14) Svi vodoopskrbni priključci i vodomjeri na tim priključcima ugovorom o izvedbi se prenose u osnovna sredstva isporučitelja bez obzira na to o čijem su trošku izvedeni, a time isporučitelj preuzima i dužnost njihova održavanja o svom trošku.
(15) Zabranjeno je samovlasno spajanje s vodoopskrbnom
mrežom bez znanja i odobrenja isporučitelja. Ukoliko se takvi
vodoopskrbni priključci izvedu, bit će prekinuti na trošak korisnika. Isporučitelj može na isti način prekinuti priključak i obusta-
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viti isporuku vode ako korisnik na nekretnini izvede nove interne
vodovodne instalacije ili izvede rekonstrukcije i priključi ih bez
pristanka isporučitelja.
(16) Svaka nekretnina mora imati jedan ili više glavnih vodomjera smještenih u zatvorenoj prostoriji za smještaj glavnih
vodomjera (vodomjerno okno, prostorija unutar zgrade ili vodomjerni ormarić). Iznimke dopušta isporučitelj ukoliko smatra da
za to postoje opravdani razlozi.
(17) Prostorija za smještaj glavnih vodomjera mora biti izveden prema tehničkim propisima ovih uvjeta. Vlasnik je izvodi i
održava o svom trošku i brine se da uvijek bude čista, uredna i
pristupačna kako bi se vodomjeri mogli svakodnevno očitavati
i popravljati bez odgode i gubitka vremena. U toj prostoriji nije
dopušteno držati nikakve druge predmete i materijal.
(18) Prostori u kojima je otežan rad oko izmjene, održavanja i čitanja vodomjera, vlasnik mora prilagoditi propisanim tipskim izvedbama najkasnije u roku od 3 mjeseca nakon pismene
opomene. Ako zbog stanja zatvorenog prostora prijeti opasnost
zagađenja vode, mora se odmah prekinuti isporuka vode, dok se
prostor ne uredi.
(19) Zabranjeno je polaganje spojnog voda na mjestima u
kojima bi moglo doći do oštećenja s obzirom na trajnost ili s obzirom na higijenske zahtjeve. Takva su mjesta: sabirne zahodske
jame, đubrišta, smetlišta, javna i privatna kanalizacija, tresetišta,
stovarišta, nasip od drozge, kanali za grijanje i zračenje, dimnjaci, stubišta, peći i sl. Isporučitelj će u takvim slučajevima izvesti
vodoopskrbni priključak tek nakon što se mjesto uredi i nedostaci uklone, odnosno nakon što se trasa vodoopskrbnog priključka
promijeni.
Javni izljevi
Članak 19.
(1) Javni izljevi (zdenci) koji uzimaju vodu iz javne vodoopskrbne mreže postavljaju se na zahtjev i o trošku jedinice lokalne
samouprave. Ovisno o tehničkim mogućnostima postavljanja,
koje određuje isporučitelj, naručilac određuje mjesto postavljanja
zdenaca. Potrošak vode na javnim zdencima mjeri se vodomjerima. Naručilac je jedinica lokalne samouprave i na nju se ispostavljaju računi ako ona drugačije ne odredi.
(2) Voda iz javnih zdenaca može se uzimati samo za kućne
potrebe. Ostali postupci kod uzimanja vode smatraju se neovlaštenim otuđivanjem.
(3) Iz javnih hidranata smiju uzimati vodu samo za to, od
strane isporučitelja, ovlašteni potrošači i to isključivo za vlastite
potrebe.
Elementi vodoopskrbnog priključka
Članak 20.
Sastavni elementi vodoopskrbnog priključka su:
1. čvor priključka,
2. spojni vod,
3. jedan ili više glavnih vodomjera s pripadajućom armaturom, koji su smješteni u vodomjernom oknu za smještaj glavnih
vodomjera.
Čvor vodoopskrbnog priključka
Članak 21.
(1) Čvor priključka je mjesto odvajanja vodoopskrbnog priključka od uličnog vodoopskrbnog cjevovoda. Ovisno o profilu
priključka, potrebnoj količini vode i uvjetima na mjestu spoja,
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čvor se može izvoditi bušenjem ulične cijevi pod pritiskom ili rezanjem ulične cijevi sa zatvaranjem vode. Čvor priključka mora
biti izveden od materijala i na način koji dopušta što jednostavniju kasniju zamjenu u tijeku održavanja, bez dodatnog oštećenja
ulične cijevi.
(2) Čvor priključka izvodi se na cijevi uličnog cjevovoda, vodeći računa o postojećim armaturama na cjevovodu. Udaljenost
čvora priključka od postojećih armatura na cjevovodu (postojećih zasunskih okana, hidranata, postojećih priključaka) mora biti
minimalno 1,5 m. Samo u iznimnim slučajevima i uz posebno
odobrenje isporučitelja, priključak se može izvesti iz postojećeg
zasunskog okna.
(3) Na čvoru priključka postavlja se priključna armatura (ogrlica, zaporni ventil, ugradbena garnitura s motkom, ulična kapa)
ili se postavlja fazonski komad (T-komad, spojnice, eliptični zasun, ugradbena garnitura s motkom i ulična kapa). Što se od navedenih načina priključaka izvodi ovisi o potrebnim količinama
vode za objekt koji se priključuje i profilu spojnog voda.
Motka ugradbene garniture se obzidava suhozidom od pune
opeke formata NF, a ulična kapa se ubetonira u ploču veličine
60×60×15 cm.
(4) Kapa ugradne garniture mora svojim položajem ukazivati
na smjer priključka, to znači utor na obodu okrugle kape okrenuti
u pravcu priključka.
Spojni vod vodoopskrbnog priključka
Članak 22.
(1) Spojni vod je cjevovod koji spaja čvor priključka na uličnom vodoopskrbnom cjevovodu s armaturom glavnog vodomjera koja se nalazi u prostoriji glavnog vodomjera na nekretnini
korisnika.
(2) Spojni vod treba voditi okomito na ulični vodoopskrbni
cjevovod.
(3) Od ovog pravila se može odstupiti samo iznimno, u slučajevima da se parcela nalazi u takvom položaju da okomita
izvedba priključka iz tehničkih (parcela uz most, potok i sl.), ili
pravnih (priključak se ne može izvesti preko susjedne parcele)
razloga nije moguća. U tim slučajevima, spojni vod se izvodi na
način da kut vođenja spojnog voda što manje odstupa od okomice
na vodoopskrbni cjevovod, pri čemu prostoriju za vodomjer treba
izvesti u pravcu spojnog voda.
(4) Tlačna cijev spojnog voda je od polietilena visoke gustoće (u daljnjem tekstu: PEHD cijevi) odgovarajućeg profila prema
hidrauličkom proračunu potrebne vode.
(5) PEHD tlačna cijev spojnog voda do profila 40 mm se
uvlači u zaštitnu PVC cijev odgovarajućeg profila. Preko profila
40 mm PEHD cijev se postavlja u pijesak granulacije 0-16 mm,
debljine nadsloja 20 cm. Na postavljenu PEHD cijev lijepi se
“detekcijska traka”, a 50 cm ispod konačne visine zasipa rova
traka za označavanje “pozor vodovod”.
(6) Dubina ukapanja spojnog voda mora biti takva da osigurava zaštitu od smrzavanja u zimskom periodu, kao i prolaz ispod
uličnih vodova telefona, struje i plina, ali ne treba biti manja od
120 cm. Križanje s uličnom kanalizacijom, u pravilu, mora se
izvoditi na način da je spojni vod iznad kanalske cijevi.
Vodomjerno okno
Članak 23.
(1) Glavni vodomjeri s pripadajućom armaturom i fazonskim
komadima smještaju se u vodomjerno okno na čestici vlasnika.
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Položaj vodomjernog okna na nekretnini mora osigurati zaštitu od oštećenja ugrađenih vodomjera i armatura, kao i zaštitu
od smrzavanja.
(2) Ukoliko na čestici ima dovoljno mjesta, glavni vodomjeri se smještaju u vodomjerno okno neposredno uz regulacijsku
liniju, najviše do 3 m u česticu vlasnika. U iznimnim slučajevima, ukoliko vodomjerno okno nije moguće smjestiti neposredno
uz regulacijsku liniju, vodomjerno okno treba smjestiti što bliže
građevinskoj liniji, koliko to dopuštaju prilike na nekretnini. Vodomjerno okno se može smjestiti na cijeloj širini parcele ( osim
kolnog ulaza ) koju pokriva ulični cjevovod, vodeći računa da na
pravcu okomice na cjevovod nema zapreka za izvedbu spojnog
voda čvora priključka (okna kanalizacije, DTK, stupovi rasvjete,
zasunske komore, hidranti, postojeći vodoopskrbni priključci sl.).
(3) Vodomjerno okno mora biti armirano betonsko. Zidovi
moraju biti statički dimenzionirani na bočni pritisak zemlje, a
ploča mora biti dimenzionirana tako da podnese opterećenje s obzirom na svoj položaj. Za priključke obiteljskih kuća, vikendica
i klijeti unutarnje dimenzije okna su 100×100/100 cm, a može se
koristiti gotova vodomjerna okna proizvođača čija okna zadovoljavaju tehničke propise isporučitelja. Za stambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, industrijske objekte;
dimenzije okna odrediti će se u dogovoru s Isporučiteljom prema
tehničko-tehnološkim uvjetima i potrebama priključka. Osobitu
pažnju treba posvetiti vodo nepropusnosti zidova, ( kod prodora
cijevi ) ploče, kao i spojeva zidova i ploče, te ploče, ulaznog grla
i poklopca.
(4) Vodomjerna okna se ne smiju zidati od opeke ili blokova,
zbog statičke neotpornosti na bočni pritisak. Ovo vrijedi i za vodomjerna okna za obiteljske kuće.
(5) Svako vodomjerno okno mora imati ugrađeni poklopac
veličine 60×60 cm i to: Za obiteljske kuće, klijeti i vikendice;
limeni pocinčani poklopac ili lijevano-željezni poklopac nosivosti 5 tona. Za stambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, industrijske objekte; lijevano-željezni poklopac
nosivosti 15 tona.
(6) Za spuštanja u vodomjerno okno postavljaju se penjalice
od punog rebrastog čelika promjera 20 mm izrađuju, montiraju
ili koriste metalne ljestve.
(7) Lijevano-željezni poklopac ulaza u vodomjerno okno,
mora imati natpis ”VODA”. Sva vodomjerna okna moraju imati
slobodan prilaz i pristup monterima Isporučioca tokom 24 sata,
radi eventualnih hitnih intervencija koje mogu nastati uslijed
tehničkog kvara, a isto tako radi redovitog održavanja i očitanja
vodomjera.
(8) Ispod armature i fazonskih komada postavljaju se betonske, zidane ili metalne podupore na kojima armature i fazonski
komadi leže. Podupore moraju biti čvrste i učvršćene za pod okna
ili oslonjene na zid. U slučaju da se vodomjeri postavljaju na više
etaža potrebno je iza ventila nizvodno od vodomjera postaviti nosače cijevi, na koje se pričvršćuju cijevi koje izlaze iz vodomjera,
te na taj način rasterećuju spojeve garniture vodomjera
(9) Vodomjerno okno se ne spaja na kanalizaciju, već se voda
u slučaju kvara ispumpava. U tu svrhu se ispod poklopca u podu
vodomjernog okna izvodi se udubljenje 30 cm, dubine 40 cm, a
pod okna se izvodi u padu prema tom udubljenju.
(10) Prodori cijevi kroz zidove vodomjernog okna brtve se
cementnim mortom (fleksibilnim ljepilom za keramičke pločice)
radi sprečavanja prodora vode.
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Priključci za obiteljske kuće
Članak 24.
(1) Vodoopskrbni priključci za obiteljske kuće izvode se prema smjernicama iz ovog pravilnika.
(2) Priključak za obiteljske kuće, klijeti i vikendice je standardno 20 mm ( ¾”). Spojni vod priključka za obiteljske kuće
izvodi se od PEHD cijevi DN 20 mm. Ako obiteljska kuća ima
dva ili tri stana onda je priključak DN 25 mm.
(3) Čvor priključka za obiteljske kuće izvodi se montažom
navrtnog ventila s ugradbenom garniturom i bušenjem ulične cijevi pod pritiskom, bez zatvaranja vode u uličnom cjevovodu.
(4) Položaj i izrada vodomjernog okna u svemu mora odgovarati uvjetima iz ovih uvjeta navedenih u članku 23.
(5) U vodomjerno okno se standardno ugrađuje vodomjer 20
mm i Qn = do 3 m3/h. Ukoliko na parceli postoje veći potrošači, mogu se u vodomjerno okno, umjesto navedenoga, ugraditi
vodomjeri odgovarajućih dimenzija (25 mm ili 32 mm). Ispred
vodomjera i iza vodomjera se ugrađuju kuglasti ventili ili propusni ventil presjekla kao i pripadajući vodomjer. Iza vodomjera
ugrađuje se nepovratni ventil radi sprečavanja povratka vode iz
sistema u slučaju kvara glavnog voda kao i povratka vruće vode
iz mjesta pripreme vruće vode ( bojler i sl. ).
Također iza nepovratnog ventila ugrađuje se vrtna pipa koja
je zidnom pločicom vezana uz zid vodomjernog okna.
(6) Za brtvljenje spojnih mjesta ne smije se upotrebljavati
materijal koji je štetan po zdravlje ili koji može uzrokovati poseban okus ili miris vode.
(7) Broj glavnih vodomjera ovisi o broju stanova ili zasebnih
dijelova obiteljske kuće koji se trebaju opskrbiti vodom, kao i
hidrauličkom proračunu zasebnih jedinica koji se mogu opskrbiti vodom preko ovog tipa priključka ovisno o količini potrebne
vode za svaku obiteljsku kuću ili zasebnu cjelinu.
Priključci za više stambene, stambeno poslovne i poslovne
zgrade, industrijske objekte
Članak 25.
(1) Priključci za više stambene zgrade, stambeno-poslovne
zgrade i poslovne zgrade izvesti sukladno kako je opisano u člancima : 21, 22, 23.
Uvjeti montaže vodomjera
Članak 26.
(1) Tehnički uvjeti postave vodomjera za obiteljske kuće navedeni su u članku 24.
(2) Tehnički uvjeti postave vodomjera za stambene zgrade,
stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, industrijske objekte; izvesti sukladno kako je opisano u člancima 23.
(3) Potrošnja vode za sve hidrantske mreže; stambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada, poslovnih zgrada, industrijskih
objekata mjeri se zasebnim vodomjerom samo za hidrantsku
mrežu koji je smješten u vodomjernom oknu pod istim uvjetima
kao i ostali vodomjeri.
(4) Za nove zgrade, prema važećem propisu, postavlja se
zahtjev da svaka pojedina cjelina (stan, poslovni prostor, garaža
ukoliko u svojem sklopu ima izljev vode), ima mogućnost zasebnog očitavanja i obračuna potrošene vode. To znači da svaki stan,
poslovni prostor ili garaža u kojoj je izljevno mjesto mora imati
svoj vodomjer.
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(5) Isporučitelj može definirati zone sustava vodoopskrbe u
kojima je ugradnja vodomjera s radijskim modulom obvezna za
sve kategorije potrošača.
Uvjeti korištenja i održavanje vodoopskrbnog priključka
Članak 27.
(1) Nakon izvedbe vodoopskrbnog priključka i ugradbe vodomjera, investitor - vlasnik postaje potrošač u sustavu vodoopskrbe isporučitelja.
(2) Vlasnik se mora brinuti, da se interna vodovodna instalacija zaštiti od oštećenja i kvarova i da bude uvijek ispravna, kako
bi trajno mogla služiti svojoj namjeni. On mora pravovremeno
poduzeti mjere, da se dio spojnog voda i vodomjeri u zatvorenom
prostoru za smještaj vodomjera, kao i instalacija na njegovoj nekretnini zaštiti od smrzavanja.
Potrošnja vode
Članak 28.
(1) Količina pružene usluge opskrbe pitkom vodom utvrđuje
se vodomjerom. Sistem i veličinu vodomjera određuje Isporučitelj na osnovi hidrauličnog proračuna i on jedini ima pravo i dužnost dobave, ugradnje i izmjene, popravka i održavanja glavnih i
sekundarnih vodomjera.
(2) Isporučena voda se obračunava prema Općim i tehničkim
uvjetima isporuke vodnih usluge i drugim propisima Isporučitelja.
(3) Vodomjere očitavaju radnici isporučitelja vodnih usluga.
Stanje brojila na vodomjeru čita se po rasporedu koji određuje isporučitelj, a može se čitati u svako vrijeme. Potrošač mora
očitaču omogućiti čitanje vodomjera.
Štednja vode
Članak 29.
(1) Kod većih nestašica vode zbog duže suše ili drugih razloga isporučitelj može poduzeti tehničke mjere za ograničenje
potroška sukladno zakonu i važećim propisima. U takvim slučajevima opskrba vodom obavlja se u skladu s odlukama nadležnih
tijela državne uprave.
Zaštitne mjere
Članak 30.
(1) Zabranjeno je izvođenje odvojaka na spojnom vodu
ispred glavnog vodomjera. Iznimno isporučitelj može dopustiti
odnosno uvjetovati izvedbu takvog odvojka zbog spajanja susjedne nekretnine ili razdvajanja instalacije priključene nekretnine. Odvojak izvodi isporučitelj na isti način i uz iste uvjete kao i
vodoopskrbni priključak.
(2) Jedino isporučitelj ima pravo otvaranja i zatvaranja
uličnih zapornih uređaja na čvoru priključka i zapornih uređaja
ispred glavnih vodomjera.
(3) Vlasnik može zbog popravka na internoj vodovodnoj
instalaciji zatvoriti zaporni uređaj iza glavnog vodomjera. Kod
kvara na glavnom vodomjeru ili na zapornom uređaju iza vodomjera ili ako tog uređaja nema, vlasnik može iznimno, da se spriječe eventualne štete, zatvoriti zaporni uređaj ispred vodomjera.
Kod požara smije se iznimno otvoriti zasun na obilaznom vodu.
U jednom i drugom iznimnom slučaju mora se obavijestiti isporučitelja najkasnije u roku od 24 sata.
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(4) Kod rekonstrukcija interne vodovodne instalacije, koja u
svom sastavu ima internu hidrantsku mrežu, treba je izvesti na
način da se ukine obilazni vod, odnosno mora se formirati vod
interne hidrantske mreže koji će u prostoriji vodomjera imati svoj
glavni vodomjer.
(5) Zbog kontrole vodovodne instalacije predstavnici isporučitelja imaju pravo pristupa na sve dijelove nekretnina u kojima
se nalazi vodovodna instalacija, koja se opskrbljuje iz javne vodoopskrbne mreže. Na nekretninama koje se opskrbljuju vodom
iz javne vodoopskrbne mreže i iz zasebnog vodovoda odvojenim internim instalacijama imaju pravo pristupa i u sve one dijelove nekretnina gdje se nalaze vodoopskrbni uređaji zasebnog
vodovoda i interna vodovodna instalacija, da bi mogli provjeriti
eventualnu nepropusnu vezu između javnog i zasebnog vodoopskrbnog sistema.
(6) Predstavnici isporučitelja smiju obavljati takve preglede
samo u prisutnosti vlasnika nekretnine ili njihovih ovlaštenih
predstavnika.
Održavanje vodoopskrbnog priključka
Članak 31.
(1) Za izvođenje popravaka i izmjenu vodomjera i promjena
na vodoopskrbnom priključku nije potrebna suglasnost vlasnika,
ali ga treba o tome unaprijed obavijestiti. Ako popravak ne trpi
odlaganja, vlasnika se može obavijestiti naknadno.
(2) Svaki kvar i štetu na vodoopskrbnom priključku i vodomjeru mora vlasnik odmah prijaviti isporučitelju, a on je dužan
nedostatke što prije otkloniti. Oštećenja i smetnje na vodoopskrbnom priključku, koje nastanu krivnjom ili nepažnjom vlasnika
ili korisnika interne instalacije, popravljaju se o trošku vlasnika
nekretnine bez odgode.
(3) Isporučitelj održava vodoopskrbni priključak o svom
trošku od čvora do uključivo glavnog vodomjera. U višestambenim, stambeno - poslovnim i poslovnim zgradama izgrađenim po
GS sistemu isporučitelj održava i sekundarne vodomjere u vodomjernim ormarićima.
(4) Kod izmjene javnog cjevovoda ili inače, kad se pokaže
potreba, isporučitelj obnavlja i izmjenjuje čitav priključak ili dio
priključka, o svom trošku.
(5) Izmjena vodoopskrbnog priključka na zahtjev potrošača
radi povećanja profila, kao i premještaj postojećeg vodoopskrbnog priključka na zahtjev potrošača, obavlja se na trošak potrošača.
(6) Preinake vodovodnih uređaja radi rekonstrukcije javnoprometnih površina (podizanje škrinjica, premještaj hidranata)
obavlja isporučitelj na teret investitora tih zahvata.
Unutarnje instalacije za gašenje požara
Članak 32.
(1) Objekt se od požara štiti hidrantima na javnom cjevovodu, a ako to nije dovoljno, na parceli treba izgraditi internu hidrantsku mrežu koja može biti vanjska i unutrašnja.
Izdavanje posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu
Članak 33.
(1) Vlasnik ili njegov opunomoćenik dužan je prije razrade
projekta interne instalacije pismeno zatražiti od isporučitelja izdavanje posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu prema važećem
Pravilniku o izdavanju vodopravnih akata.

06. veljače 2012.

Izdavanje konačne suglasnosti za građevne dozvole
Članak 34.
(1) Vlasnik ili njegov opunomoćenik dužan je u postupku
izdavanja građevne dozvola pismeno zatražiti od isporučitelja
konačnu suglasnost na glavni projekt sukladno Zakonu o prostornom uređenju i izgradnji.
(2) Isporučitelj će na temelju zahtjeva:
1. Izdati zatražene uvjete ili suglasnosti, ukoliko su zadovoljeni svi uvjeti iz ovih uvjeta i zasebnih zakona ili pismeno odbiti
izdavanje zatraženih uvjeta ili suglasnosti uz obrazloženje i uputu
o potrebnim radnjama koje podnositelj zahtjeva mora obaviti da
bi se mogli izdati traženi uvjeti ili suglasnosti.
2. Na poseban zahtjev tražioca izraditi QH liniju vodoopskrbnog cjevovoda uz zasebnu naplatu.
3. Odrediti mjesto priključka i trasu spojnog voda, mjere prostorije za smještaj glavnih vodomjera i potrebne armature.
VI. TEHNIČKI UVJETI PRIKLJUČIVANJA NA JAVNU
ODVODNJU
Stalni i privremeni kanalizacijski priključak
Članak 35.
(1) Kanalizacijski priključak može biti stalni i privremeni.
(2) U pravilu, za svakog korisnika izvodi se stalni priključak,
preko kojeg se odvode otpadne vode.
(3) Ukoliko se u fazi izgradnje nekretnine pokaže potreba
odvodnje s područja gradilišta, ponajprije treba koristiti priključak odvodnje na javnu kanalizaciju sukladno odobrenoj tehničkoj dokumentaciji predmetnog zahvata, a iznimno, s obzirom na
organizaciju gradilišta i tehničke mogućnosti može se dopustiti
posebno priključenje na javnu kanalizaciju prema uvjetima koji
vrijede i za priključak predmetne građevine. Nakon izgradnje
predmetnog objekta i napuštanja gradilišta privremeno izgrađeni
priključak treba staviti izvan funkcije na sanitarno-tehnički ispravan način o trošku investitora ili vlasnika nekretnine.
Spajanje na javnu mrežu odvodnje
Članak 36.
(1) Priključak unutarnje kanalizacije smije se izvesti jedino
na mjestu predviđenom projektom javne kanalizacije, te odobrenom tehničkom dokumentacijom građevine koja se priključuje.
Sama izvedba kanalizacijskog priključka izvodi se prema pravilima struke, uz uvjet da se uz minimalan trošak osigura funkcioniranje i kvaliteta priključka, te ne naruši funkcioniranje odvodnje
ranije priključenih korisnika. Potrebno je obratiti pažnju prilikom
izvedbe da se njome ne oštećuje i ne ugrožava postojeća kvaliteta
javne kanalizacijske mreže, kako se ne bi ugrozila njezina funkcionalnost i kvaliteta usluge odvodnje otpadnih voda.
(2) Minimalan profil kanalizacijskog priključka bez obzira
na količinu otpadne vode iznosi 160 mm. Minimalan pad priključka iznosi 0,8%, pa sve do maksimalno 15%. Priključak se
vodi od kontrolnog okna interne kanalizacije i završava poglavito
spojem na postojeće kontrolno okno (slijepo okno u određenim
slučajevima) javne kanalizacijske mreže ili na cijev. Niveleta
spoja priključka treba biti uzdignuta iznad nivelete javnog kanala
za 2/3 visine profila, računajući od njegova dna.
U pojedinim slučajevima (ovisno o profilu javne kanalizacijske mreže i profilu samog priključka), potrebno je na mjestu spoja priključka i javne kanalizacijske mreže izvesti kontrolno okno.
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(3) Svi objekti koji se priključuju na odvodnju, a imaju podrumske prostorije, moraju imati ugrađen nepovratni ventil na
priključnom vodu kanalizacije čiji profil mora odgovarati profilu
odvodne cijevi. Sve oborinske (površinske i krovne) vode u mješovitim sustavima odvodnje, moraju biti posebnim cjevovodom
spojene u kontrolno okno između napovratnog ventila i glavnog
kolektora.
(4) Kontrolno okno mora biti izgrađeno prije spajanja objekta na javnu kanalizaciju kvalitetno i prema propisima koji zadovoljavaju izvedbu javne kanalizacije. Isto mora biti izvedeno
od vodonepropusnog betona s potrebnom armaturom, svijetlog
otvora 60x100 cm ili više, ovisno o dubini i profilu spojnog voda,
odnosno od plastičnih materijala ukoliko to uvjeti isporučitelj
zahtijevaju. Mora imati ugrađene penjalice propisanog razmaka,
obrađenu kinetu na dnu okna tako da omogućava nesmetan protok otpadne vode. Kontrolno okno na kanalizacijskom priključku
mora imati lijevano željezni poklopac kvalitete koja ovisi o namjeni površine na kojoj je izvedeno (javnoprometna površina =
teški tip, zelena površina = laki tip).
(5) Kontrolno mjerno okno za industrijske objekte, stambene
zgrade i ostale poslovne građevine, mora biti izvedeno tako da
ima slapište na kojem se mogu uzeti uzorci otpadnih voda.
(6) Spoj samog priključka na cijev ili u kontrolno okno, bilo
ono novo izvedeno ili postojeće mora se izvoditi preko za to
predviđenog fazonskog komada.
(7) Moguće je u sklopu izvedbe priključka koristiti kontrolna
okna od PVC-a ili PE-HD-a, ukoliko ona imaju pravovaljane ateste, ne narušavaju kvalitetu odvodnje, te zadovoljavaju standarde
za njihovu izvedbu na javnoprometnim površinama.
(8) Nadležna ustanova koja izdaje suglasnost za prekop javnoprometne površine uvjetuje način postavljanja regulacije prometa i signalizacije, te sam termin radova na izvedbi priključka.
Troškove izdavanja suglasnosti snosi naručitelj.
(9) Zahtjev za priključenje na javnu gradsku kanalizaciju podnosi se kod javnog isporučitelja vodne usluge odvodnje
otpadnih voda grada Jastrebarsko na tipiziranom formularu. Za
izvedbu priključka sklapa se ugovor o izvedbi sukladno Odluci o
priključenju na komunalne vodne građevine.
(10) Kanalizacijski priključak interne kanalizacije izvodi se
u pravilu od kontrolnog okna na javnu kanalizaciju. Kontrolno
okno treba biti smješteno tik uz regulacijsku liniju (do 3 m u parcelu vlasnika), uz sam rub parcele.
(11) Svaka građevina, odnosno građevinska čestica, mora
imati u pravilu samo jedan priključak na javnu kanalizaciju.
Iznimno, ako površina parcele pripada različitim slivovima ili
je iznimna razvedenost objekata na parceli takova da je tehničkom dokumentacijom predviđeno više kanalskih priključaka, a
odobrena je od strane davatelja vodne usluge odvodnje otpadnih
voda, može se izvesti više kanalskih priključaka za jednu građevinsku česticu.
(12) Gdje je zbog tehničkih razloga otežan neposredan spoj
građevine na javnu kanalizaciju može se izvesti zajednički priključak za više građevina. U tom slučaju moraju korisnici već
prije izvedbe samog priključka međusobno urediti imovinsko
pravne odnose u vezi s izvođenjem služnosti, prolaskom i trajnim
korištenjem interne kanalizacije i priključka preko građevinskih
parcela, a tako i njezino čišćenje i održavanje.
(13) Svi uvjeti oko postupka priključenja, potrebne dokumentacije pri podnošenju zahtjeva za kanalizacijski priključak,
određenih naknada za priključenje, regulirani su Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine.
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(14) U javnu kanalizaciju ne smiju se upuštati vode koje sadrže koncentracije agresivnih i štetnih tvari veće od maksimalno
dopuštenih prema Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama.
(15) U javnu kanalizaciju ne smiju se upuštati otpadne vode
koje sadrže štetne i toksične tvari u količinama koje mogu štetno
djelovati na zdravlje ljudi, instalacije, građevine i uređaje kanalizacije, te na procese pročišćavanja otpadnih voda i digestive
mulja.
(16) Ukoliko se utvrdi da se u javnu kanalizaciju, upuštaju
agresivne i štetne vode koje ne zadovoljavaju parametre definirane Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i
drugih tvari u otpadnim vodama, podnijet će se prijava nadležnoj
vodopravnoj i sanitarnoj inspekciji.
(17) Interna kanalizacija mora biti izvedena tako da se spriječi povrat otpadnih voda iz javne kanalizacijske mreže ugradnjom
nepovratnog ventila čiji profil mora odgovarati profilu odvodne
cijevi. Nepovratni ventil mora štititi fekalnu internu kanalizaciju.
Krovne i površinske vode ne smiju biti spojene na fekalnu kanalizaciju nego moraju biti upuštene u glavni kolektor poslije
nepovratnog ventila. Izljevna mjesta u građevini moraju biti izvedena iznad predviđene kote usporne vode u javnoj kanalizaciji.
Niže izgrađene prostorije iz kojih se obavlja odvodnja ili mjesta
koja mogu doći pod vjerojatni uspor, treba odvojiti iz direktnog
gravitacijskog načina odvodnje u kanalizacijski sustav. Ukoliko
se one nalaze ispod kote vjerojatnog uspora, potrebno je ugraditi
prepumpni uređaj koji će sakupljati otpadnu vodu iz tih dijelova
građevine, te je tlačnim cjevovodom odvoditi u internu kanalizaciju na mjesto iznad kote vjerojatno usporne vode. Na taj način
omogućava se gravitacijsko otjecanje u samom priključku, te odvodnja najnižih površina građevine (građevinske čestice).
(18) Svi uređaji (uređaji za prepumpavanje, separatori ulja,
mastolovci, neutralizatori, taložnice, uređaji za sprečavanje povrata vode...) kao i uljevi tlačne cijevi iz prepumpnog uređaja
moraju biti postavljeni prije kontrolnog okna iz kojeg se obavlja
samo priključenje. Navedeni uređaji pripadaju internoj kanalizaciji, te se ne izvode u sklopu kanalizacijskog priključka.
(19) Javni isporučitelj vodne usluge odvodnje otpadnih voda
ne odgovara za štete nastale zbog povrata otpadnih voda iz javne
kanalizacijske mreže izazvane pojačanim oborinama.
Sabirna jama
Članak 37.
(1) Na području gdje nije izgrađena javna kanalizacija odvodnja sanitarnih otpadnih voda, obavlja se vodonepropusnom
internom kanalizacijom u sabirnu jamu, koja je sastavni dio interne kanalizacije. Oborinske vode se ni u kom slučaju ne smiju
odvoditi u sabirnu jamu.
(2) Sabirna jama mora biti projektirana i izvedena u skladu s
odredbama Odluke o odvodnji otpadnih voda.
(3) U sabirnu jamu ne smiju se upuštati vode koje sadrže koncentracije agresivnih i štetnih tvari veće od maksimalno dopuštenih prema Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja,
opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama.
(4) U sabirne jame ne smiju se upuštati otpadne vode koje
sadrže štetne i toksične tvari u količinama koje mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi, instalacije, građevine i uređaje kanalizacije, te na procese pročišćavanja otpadnih voda i digestive mulja.
(5) Ukoliko se utvrdi da se u sabirnu jamu upuštaju agresivne i štetne vode koje ne zadovoljavaju parametre definirane Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih
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tvari u otpadnim vodama, podnijet će se prijava nadležnoj vodopravnoj i sanitarnoj inspekciji.
Održavanje interne kanalizacije
Članak 38.
(1) Svaki potrošač/kupac dužan je svoju internu kanalizaciju
s pripadajućim uređajima redovito održavati.
VII. OBRAČUNSKO MJERNO MJESTO I MJERENJE
ISPORUČENE VODNE USLUGE
Članak 39.
(1) Količina pružene usluge opskrbe pitkom vode mjeri se
mjerilima na obračunskom mjernom mjestu koje je na mjestu
preuzimanja ili mjestu isporuke pitke vode, u metrima kubnim.
(2) Svako obračunsko mjerno mjesto opremljeno je mjernom
opremom koju čine mjerila i ostala mjerna oprema određena suglasnošću isporučitelja usluge.
(3) Mjerila iz stavka 2. ovoga članka su:
• vodomjeri
• mjerni uređaji za mjerenje količine ispuštene vode
(4) Isporučitelj usluga za svako obračunsko mjerno mjesto
određuje tehničke značajke mjerila i ostale mjerne opreme, mjesto i način ugradnje, a sve u skladu s tehničkim uvjetima iz ovih
uvjeta.
(5) Mjerila kod priključenja korisnika usluga na vodoopskrbnu mrežu moraju imati valjan ovjereni žig, odnosno, valjanu
ovjernicu o zadovoljavanju mjeriteljskih zahtjeva.
(6) Kod prvog priključenja isporučitelj usluge i korisnik usluge svojim potpisom na odgovarajućem obrascu potvrđuju osnovne podatke i stanje opreme.
Članak 40.
Mjerna oprema treba biti smještena na vidljivo mjesto s
izravnim pristupom ovlaštene osobe isporučitelja usluge, a na
način da omogućuje očitavanje svih brojčanih, odnosno mjernih
vrijednosti. Uvjeti za smještaj mjerne opreme za svako obračunsko mjerno mjesto utvrđuju se u skladu s tehničkim uvjetima iz
ovih uvjeta.
Članak 41.
Korisnik usluge, odnosno, potrošač može zatražiti kontrolni
pregled mjerne opreme ukoliko postoji sumnja da se isporučena
voda ne registrira pravilno. Ako se kontrolnim pregledom utvrdi
da je mjerilo imalo veća odstupanja nego što je to prema važećim
propisima dopušteno, isporučitelj usluge snosi troškove pregleda ili zamjene mjerila. Ako se kontrolnim pregledom utvrdi da
je mjerilo ispravno, troškove pregleda ili zamjene snosi korisnik
usluga, odnosno, kupac.
Članak 42.
Korisnik usluge dužan je bez odlaganja o neispravnosti mjerne opreme obavijestiti isporučitelja usluga. Isporučitelj usluge
dužan je utvrditi neispravnost odmah nakon dojave i otkloniti je
u najkraćem mogućem roku.
VIII. OČITANJE, OBRAČUN I NAPLATA VODNE
USLUGE
Članak 43.
(1) Količina pružene usluge opskrbe pitkom vodom utvrđuje
se vodomjerom, a cijena usluge obračunava se sukladno odred-
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bama Uredbe o najnižoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje
cijena vodnih usluga pokriva, te Odluke o cijeni vodnih usluga
isporučitelja.
(2) Količina pružene usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda utvrđuje se sukladno odredbama Odluke o odvodnji otpadnih voda, a ovisi o količini isporučene pitke vode odnosno
prema količini očitanih m3 vode.
(3) Isporučitelj usluge samostalno utvrđuje dinamiku očitanja
za svaku kategoriju potrošača, odnosno korisnika usluga.
(4) Korisnici usluga, odnosno potrošači plaćaju preuzetu, odnosno potrošenu količinu pitke vode iz vodoopskrbnog sustava
prema važećoj cijeni određenoj Odlukom o cijeni vodnih usluga.
(5) U slučaju izmjena cijene vodne usluge isporučitelj usluge
će preko sredstava javnog informiranja ili na drugi uobičajeni način o tome obavijestiti korisnike usluga.
Članak 44.
Korisnici usluge dužni su isporučitelju vodnih usluga plaćati utrošak vode prema određenoj kategoriji korisnika i važećem
cjeniku odnosno Odluci o visini cijene komunalnih usluga opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, na
slijedeći način :
(1) Korisnici u kategoriji domaćinstva plaćaju komunalnu
uslugu na osnovi ispostavljenih računa prema odluci isporučitelja
javni usluga. Korisnicima u kategoriji domaćinstva ispostavlja se
mjesečni račun na temelju očitanja brojila.
Zaduženje po primljenom računu korisnik je dužan platiti do
datuma navedenog u računu.
Ukoliko korisnik u roku od 15 dana od završetka mjeseca na
koji se račun odnosi ne obavijesti isporučitelja vodnih usluga
da nije zaprimio račun za isporučenu uslugu, smatra se da je isti
uredno primio.
(2) Ostalim korisnicima (pravnim osobama) ispostavlja se
mjesečni račun na temelju očitanja brojila, a koji su ovi korisnici
dužni platiti do datuma navedenog u računu.
Ukoliko korisnik u roku od 15 dana od završetka mjeseca na
koji se račun odnosi ne obavijesti isporučitelja vodnih usluga
da nije zaprimio račun za isporučenu uslugu, smatra se da je isti
uredno primio.
Za zakašnjelo plaćanje, isporučitelj usluge će obračunati zakonsku zateznu kamatu, od dana nastanka obveze plaćanja do
dana plaćanja.
Članak 45.
(1) Stanje brojila na vodomjeru očitava ovlaštena osoba isporučitelja usluge uz predočenje službene iskaznice koja je dužna
na zahtjev korisnika usluge omogućiti provjeru identiteta.
(2) Stanje brojila na vodomjeru kategorije domaćinstva očitava ovlaštena osoba iz stavka 1. ovog članka u razdoblju 8-20 sati.
Članak 46.
(1) Isporučena voda za svaki stan u stambenim zgradama
gdje nisu ugrađeni sekundarni vodomjeri obračunava se na način
da se očitana potrošnja glavnog vodomjera raspoređuje na pojedine korisnike usluge prema broju prijavljenih osoba kod svakog
korisnika usluge.
(2) U stambenim zgradama gdje se nalazi prostor za obavljanje poslovne djelatnosti, a nisu ugrađeni sekundarni vodomjeri,
korisnici usluge su ovlašteni sporazumjeti se o udjelima u plaćanju usluge. Ukoliko se korisnici usluge ne mogu sporazumjeti o
udjelima u plaćanju usluge ili jedan od korisnika usluge obavi-
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jesti isporučitelja da otkazuje postignuti sporazum, isporučitelj
usluge ovlašten je odrediti udjele u plaćanju usluge.
(3) Isporučena voda za svaki stan i poslovni prostor u stambenim zgradama za koje postoji glavni i sekundarni vodomjer,
obračunava se na način da se u njih ugrađuje glavni vodomjer
koji mjeri isporučenu vodu cijeloj zgradi, a potrošnju u svakom
zasebnom prostoru mjeri sekundarni vodomjer.
Račun za tako isporučenu vodu sastoji se od dvaju dijelova
s time da se prvi dio računa odnosi na vodu isporučenu sekundarnim vodomjerom, dok se drugi dio računa odnosi na obračun
zajedničke potrošnje stambene zgrade koja se javlja kao razlika
očitanja glavnog vodomjera i zbroja očitanja svih sekundarnih
vodomjera i plaćaju je svi potrošači prema veličini vlasničkog
udjela u stambenoj zgradi.
Članak 47.
(1) Isporučitelj usluge dužan je voditi evidenciju o korisnicima usluge.
(2) Broj osoba kod pojedinog korisnika usluge utvrđuje se
na temelju pisane izjave pojedinog korisnika, upravitelja zgrade
ili predstavnika suvlasnika. Isporučitelj usluge ovlašten je broj
osoba kod pojedinog korisnika usluge utvrditi i na drugi način.
(3) U slučaju prijave različitog broja osoba od strane predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrade i pojedinog korisnika u
istom obračunskom razdoblju, Isporučitelj usluge može tražiti da
pojedini korisnik dostavi pisanu izjavu o broju osoba - članova
domaćinstva ovjerenu kod javnog bilježnika.
(4) Ukoliko predstavnik suvlasnika ili upravitelj stambene
zgrade ponovo dostavi Isporučitelju usluge izjavu o broju osoba
kod pojedinog korisnika različitu od izjave pojedinog korisnika
dane na način određen u stavku 3. ovog članka, ona će se smatrati
kao jedina pravovaljana ako je ovjerena potpisom većine suvlasnika te stambene zgrade ili obiteljske kuće.
(5) Ovlaštena osoba iz stavka 2. ovog članka dužna je promjenu broja osoba kod pojedinog korisnika usluge prijaviti Isporučitelju usluge najkasnije do 20. dana u tekućem mjesecu, a da
bi ona imala učinka u tom mjesecu.
(6) Promjena broja osoba kod pojedinog potrošača, koja ne
traje dulje od mjesec dana, ne obračunava se.
Članak 48.
(1) Vlasnici zasebnih cjelina, u slučajevima opisanim u
odredbama ovih uvjeta, međusobno sklapaju ugovor kojim uređuju odnose vezane uz ugradnju internih vodomjera u zasebne
cjeline (stan, poslovni prostor), a osobito s obzirom na:
• određivanje fizičke ili pravne osobe određene za očitavanje i
dostavljanje podataka Isporučitelju usluge,
• dojavu veličine vlasničkih udjela svih korisnika usluga.
(2) Zaključene među vlasničke ugovore ovjerene i potpisane
od strane najmanje 51% vlasnika zasebnih cjelina, predstavnik
suvlasnika ili druga ovlaštena osoba dužna je dostaviti Isporučitelju usluge.
(3) Isporučitelj usluge neće priznavati individualne dojave o
potrošnji vode korisnika usluge.
Članak 49.
(1) Korisnik usluge je dužan omogućiti isporučitelju usluge
da utvrdi točnu količinu pružene usluge u svakom trenutku kada
to Isporučitelj zatraži.
(2) Ako korisnik usluge ne omogući ili Isporučitelj usluge iz
drugih objektivnih razloga ne može utvrditi količinu pružene us-
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luge, Isporučitelj usluge ovlašten je ispostaviti račun za uslugu na
temelju vlastite procjene.
(3) Isporučitelj usluge ovlašten je postupati na način propisan
odredbom stavka 2. ovog članka za sve vrijeme dok mu ne bude
omogućeno utvrditi količinu pružene usluge.
(4) Isporučitelj usluge osobito je ovlašten utvrditi količinu
pružene usluge vlastitom procjenom u ovim slučajevima:
• kada na vodomjeru nema odgovarajućih plombi s oznakom
Isporučitelja odnosno Državnog zavoda za mjeriteljstvo,
• kada Isporučitelj usluge utvrdi da su plombe na vodomjeru
oštećene,
• kada je vodomjer neispravan (ne mjeri protok vode, poparen,
smrznut),
• kada je vodomjer nedostupan Isporučitelju,
• kada očitavanje vodomjera nije moguće zbog vremenskih
uvjeta,
• za slučaj gašenja požara.
Članak 50.
(1) Korisnik usluge ima pravo prigovora na ispostavljeni račun koji ne odgađa rok naplate računa.
(2) Prigovor se podnosi u pisanom obliku u roku od 8 dana od
dana primitka računa.
(3) Isporučitelj usluge odnosno Stručna služba društva dužna
je u roku od 30 dana ispitati osnovanost prigovora te dati pisani
odgovor na njega.
(4) Korisnik usluge nezadovoljan odlukom tijela iz stavka
3. ovog članka ovlašten je u roku od 30 dana od dana primitka
odluke podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za zaštitu potrošača
Vodama Jastrebarsko d.o.o.
Članak 51.
(1) Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu koju korisnik usluge trpi zbog obustave isporuke iz članka 52.
(2) Ukoliko se korisnik usluge neovlašteno priključi na sustav vodoopskrbe za vrijeme obustave isporuke usluge, dužan je
nadoknaditi štetu koju Isporučitelj usluge pretrpi.
(3) Sve troškove obustave isporuke usluge kao i ponovnog
uključenja u vodoopskrbni sustav snosi korisnik usluge.
X. NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE VODNE USLUGE
Članak 52.
Isporučitelj vodne usluge može korisniku obustaviti isporuku
vodnih usluga isključenjem njegove građevine iz javne vodne komunalne infrastrukture:
(1) Ako korisnik ne plati dva ili više računa u cijelosti ili u
dijelu, osim u slučaju osporavanja računa ili pokretanja postupka
prisilne naplate u smislu članka 26. Zakona o zaštiti potrošača
(Narodne novine br. 96/03., 79/07., 125/07.,79/09., 89/09),
(2) Ako korisnik vodne usluge ne obavijesti isporučitelja
vodnih usluga o promjeni svoje adrese u roku od 8 dana, pa se
zbog toga nije mogla izvršiti ni ponovljena dostava računa ili
opomene,
(3) Ako korisnik onemogući, spriječi ili u ponovljenom slučaju ne omogući očitaču slobodan pristup vodomjeru te očitanje
vodomjera,
(4) Ako priključno mjesto ne odgovara važećim tehničkim i
sanitarnim normama ili je tijekom korištenja došlo do oštećenja
priključnog mjesta, a korisnik odbije otkloniti tehničke nedostatke u ostavljenom, primjerenom roku,
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(5) Ako korisnik nije u cijelosti podmirio svoje obveze Isporučitelju vodnih usluga prema računu za priključenje građevine
na javni vodovodni ili kanalizacijski sustav,
(6) Ako korisnik oštećuje vodomjer, priključak, priključno
mjesto, vodomjerno okno, ili propušta dužno održavati i dužno
zaštititi priključak, vodomjer i vodomjerno okno,
(7) Ako je korisnik samovoljno priključio građevinu na mrežu javne vodoopskrbe ili mrežu javne odvodnje,
(8) Ako vodnu uslugu koristi trošilom koje nije spojeno preko
vodomjera,
(9) Ako je korisnik neovlašteno omogućio drugom potrošaču
priključenje na mrežu javne vodoopskrbe ili mrežu javne odvodnje,
(10) U drugim sličnim slučajevima nastalim skrivljenim ponašanjem ili propustom korisnika.
Članak 53.
(1) Isporučitelj vodne usluge opskrbe pitkom vodom radi
nesmetanog tehničkog upravljanja sustavom, radi zaštite sustava
javne vodoopskrbe i odvodnje od iznenadnih onečišćenja i zagađenja, radi zaštite zdravlja svih korisnika usluga, ima obvezu voditi u evidenciji sve neovlaštene korisnike vodnih usluga sve do
usklađenja njihova statusa sa zakonom i odredbama ovih uvjeta.
(2) Neovlašteni korisnici vodnih usluga evidentirani na način
iz prethodne točke ovog članka evidencijom ne stječu svojstvo
potrošača ni korisnika usluge definiranog u članku 3. ovih uvjeta.
Članak 54.
(1) Za neovlašteno korištenje vodne usluge (ilegalna potrošnja) iz članka 52. ovih uvjeta Isporučitelj usluge ima pravo i dužnost korisniku naplatiti naknadu štete i ostale troškove prouzročene neovlaštenim korištenjem vodne usluge.
(2) Način sanacije ilegalne potrošnje utvrđuje Isporučitelj
posebnim aktom.
(3) U slučaju nastupa okolnosti iz članka 52. ovih uvjeta,
Isporučitelj vodne usluge ima pravo obustaviti isporuku vodne
usluge bez prethodne obavijesti.
(4) U slučaju onemogućavanja postupka kontrole ili utvrđivanja neovlaštenog korištenja vodne usluge opskrbe pitkom vodom Isporučitelj usluge može primijeniti mjeru obustave isporuke pitke vode.
(5) Isporučitelj vodne usluge za obustavu isporuke iz ovog
članka ne odgovara za eventualnu štetu neovlaštenom korisniku
usluge.
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XI. UVJETI OGRANIČENJA I OBUSTAVE ISPORUKE
Članak 55.
(1) Isporučitelj vodne usluge može korisnicima privremeno
obustaviti isporuku radi sljedećih planiranih radova:
• pregled, ispitivanje ili kontrolno mjerenje;
• redovno ili izvanredno održavanje;
• remont postrojenja;
• priključenja novih korisnika;
• dogradnje ili rekonstrukcije mreže javne vodoopskrbe i javne
odvodnje.
(2) U slučaju obustave usluge iz prethodnog stavka Isporučitelj usluge će obavijestiti korisnika usluge i omogućiti zamjensko
korištenje usluge.
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 56.
Kod ugovaranja vodoopskrbnog priključka i usluga javne odvodnje, u slučaju kad je suglasnost izdana u prijelaznom razdoblju do stupanja na snagu ovih uvjeta, radnik koji vrši ugovaranje
ima obavezu, ako je to moguće, uskladiti priključenje objekta s
ovim uvjetima.
Članak 57.
Nadzor nad primjenom ove odluke provodi se u skladu s važećim propisima.
Članak 58.
(1) Na tehničko-tehnološke uvjete priključenja i korištenja
vodnih usluga opskrbe pitkom vodom i usluga javne odvodnje
koji nisu uređeni Ugovorom i ovim općim uvjetima primjenjuju
se odredbe važećih propisa.
Članak 59.
(1) Ovi će se uvjeti objaviti u “Službenom vjesniku Grada
Jastrebarskog”.
(2) Ovi će se uvjeti objaviti na oglasnoj ploči i na internetskoj
stranici Isporučitelja vodne usluge.
(3) Ovi uvjeti stupaju na snagu osam dana od dana objave u
“Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
U Jastrebarskom, 03. veljače 2012.
Direktor
Mario Brnabić, dipl. oec., v. r.
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SADRŽAJ

AKTI GRADONAČELNIKA
1. Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju InGDMS
sustava za upravljanje dokumentacijom

1

2. Zaključak o sklapanju Ugovora o izgradnji bežične
mreže Grada Jastrebarskog

1

3. Zaključak o sklapanju Ugovora o financiranju uređenja
građevinskog zemljišta za izradu Ciljanih izmjena
i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stambena zona uz
glavnu gradsku prometnicu” u Jastrebarskom

1

4. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskog
elaborata za Blok “Hotel-Vrtić” u Jastrebarskom

2

5. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskog
elaborata za Pavlovčansku ulicu u Jastrebarskom

2

6. Zaključak o kupnji nekretnina

2

7. Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći “Vodama
Jastrebarsko” d.o.o. za izgradnju glavnog kolektora
sliva F1.1. F1.2. u Jastrebarskom

3

8. Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći “Vodama
Jastrebarsko” d.o.o. za izradu projekta magistralnog
cjevovoda Jurjevčani-Prhoć-Stankovo

3

9. Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći “Vodama
Jastrebarsko” d.o.o. za rekonstrukciju glavnog voda
vodovoda Prhoć-Gornji Desinec

4

10. Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog
označene kao k.č.br. 3057/13 Oranica Južna zona,
površine 579 m², upisane u z.k.ul.br. 2668
k.o. Jastrebarsko
11. Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog
označene kao k.č.br. 3057/1 Oranica Južna zona,
površine 578 m², upisane u z.k.ul.br. 2668
k.o. Jastrebarsko
12. Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za
prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog
označenih kao k.č.br. 3057/7 Oranica Južna zona,
površine 47 m² i k.č.br. 3051/6 Oranica u Južnoj zoni
površine 395 m², obje upisane u z.k.ul.br. 2668 k.o.
Jastrebarsko

4

5

5

18. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi i postavi
vanjskog stubišta na zgradi “Žitnica” u
Jastrebarskom

7

19. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Ciljanih
izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
“Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu”
u Jastrebarskom

7

20. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskog
elaborata za formiranje novih građevinskih čestica
prema DPU “Sjeverni dio centra u Jastrebarskom”

8

21. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskog
elaborata za područje “Zdihovačka-Mačekova” u
Jastrebarskom

8

22. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

8

23. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi dokaza
mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade
Sportskog centra “Centrala” u Jastrebarskom

9

24. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog

9

25. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Ciljanih izmjena
i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stambena zona
uz glavnu gradsku prometnicu” u Jastrebarskom
za javnu raspravu

10

26. Javna rasprava o prijedlogu Ciljanih izmjena i
dopuna Detaljnog plana uređenja

10

27. Zaključak o isplati subvencije za nabavu sadnica
krizantema u 2011. godini

11

28. Zaključak o dodjeli subvencije za nastup obrtnika na
sajmovima u 2011. godini

11

29. Zaključak o dodjeli subvencije za početak
poslovanja obrtnika u 2011. godini

11

30. Zaključak o dodjeli subvencije za tradicijske i
umjetničke obrte u 2011. godini

12

31. Zaključak o isplati subvencije za rad
poljoprivrednih udruga u 2011. godini

12

32. Zaključak o rasporedu te isplati pomoći za
ublažavanje i otklanjanje posljedica elementarne
nepogode suše u 2011. godini

12

14

13. Zaključak o kupnji dijela nekretnine k.č.br. 3091/1 k.o.
Jastrebarsko radi izgradnje glavne gradske obilaznice
GG1-JUG u Jastrebarskom

5

14. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Izvedbenog
projekta za izgradnju nogostupa u Volavju

6

33. Zaključak o sklapanju ugovora o izradi Idejnog
projekta s-3, s-4 i t-10 prometnice i Idejnog projekta
s-4 prometnice (obje do pročišćivača) u
Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom

15. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Izvedbenog
projekta za izgradnju nogostupa u Vukšin Šipku

6

34. Zaključak o sklapanju ugovora o nabavci jastreba
kokošara s OPG Šegrt, Lazina 40B, Draganići

14

16. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Izvedbenog
projekta za izgradnju nogostupa u Čegljima

6

35. Zaključak o sklapanju ugovora o izvođenju
geodetskih radova za izradu Idejnog projekta S-3,
S-4 i T-10 prometnice u Gospodarskoj zoni
Jalševac u Jastrebarskom

14

36. Zaključak o financijskoj pomoći NK Vinogradar

15

17. Zaključak o davanju načelne suglasnosti Zavodu za
prostorno uređenje Zagrebačke županije za distribuciju
digitalnih podataka iz prostornih planova

7
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37. Zaključak o visini sufinanciranja cijene mjesečne karte
za javni cestovni i željeznički prijevoz učenicima
srednjih škola s područja Grada Jastrebarskog u
razdoblju od 01. siječnja 2012. do 30. lipnja 2012.

15

38. Zaključak o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje
cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza
za učenike srednje škole s područja Grada Jastrebarskog
u razdoblju od 01. siječnja 2012. do 30. lipnja
2012. godine
15

06. veljače 2012.

45. Zaključak o financijskoj potpori Jastrebovoj družini i
Ogranku Matice hrvatske u Jastrebarskom

17

46. Zaključak o financijskoj potpori KUD-u umirovljenika
Jastrebarsko

18

47. Zaključak o sudjelovanju u manifestaciji
“Noć muzeja 2012.”

18

48. Zaključak o financijskoj potpori Sanjkaškom klubu
Plešivica 1907

18

49. Zaključak o davanju suglasnosti ravnateljici
Dječjeg vrtića “Radost” Jastrebarsko za
zaključivanje ugovora

18

39. Zaključak o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju
Programa glazbene igraonice i predškolskog programa

16

40. Zaključak o sklapanju Sporazuma o stipendiranju
studenata s područja Grada Vukovara

16

41. Zaključak o sufinanciranju podizanja standarda
preventivne zdravstvene zaštite

50. Zaključak o financijskoj potpori Osnovnoj školi
“Ljubo Babić”

19

16

51. ISPRAVAK

19

42. Zaključak o financijskoj pomoći Školi nogometa NK
“Jaska”, Jastrebarsko

17

52. ISPRAVAK

19

43. Zaključak o financijskoj pomoći Caritasu župe Sv. Ana

17

44. Zaključak o visini pomoći za opremu novorođenog
djeteta za 2012. godinu

17

OSTALI AKTI
Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga na
području Grada Jastrebarskog

20

06. veljače 2012.
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Izdavač: Grad Jastrebarsko - Urednica Maja Lovretin, dipl. iur. - List izlazi prema potrebi.
Tisak:
Naklada Slap, Jastrebarsko, Dr. F. Tuđmana 33.

06. veljače 2012.

