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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i poručnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst ) i članka 37. Statuta Grada
Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09,
2/13, 3/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 6. sjednici
održanoj 6. veljače 2014. godine donijelo je

Poziv za sjednicu Gradskog vijeća dostavlja se i Gradonačelniku, zamjenicima Gradonačelnika, pročelnicima upravnih
tijela i ovlaštenim uredništvima sredstava javnog priopćavanja
elektroničkim putem, a materijali za sjednicu preuzimaju se na
web stranici Grada na kojoj će biti dostupni u roku iz stavka 2.
ovog članka.“

POSLOVNIČKU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA JASTREBARSKOG

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

Članak 1.
U Poslovniku o radu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 3/13) u članku 48. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Amandman se upućuje predsjedniku Gradskog vijeća najkasnije u roku od 48 sati prije početka sjednice Gradskog vijeća u
pisanom obliku, s potpisom ovlaštene osobe, poštom, dostavom
na urudžbeni zapisnik Grada ili elektroničkim putem, kroz aplikaciju „e-sjednice“.
Članak 2.
U članku 60. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Pitanja se postavljaju na sjednici Gradskog vijeća prije utvrđivanja dnevnog reda usmeno, u pisanom obliku ili elektroničkim
putem prijavom kroz aplikaciju „e-sjednice“, preko predsjednika
Gradskog vijeća, uz navođenje kome se pitanje upućuje“.
Članak 3.
Članak 72. mijenja se i glasi:

Članak 4.

KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/12-01-14-4
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

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

Na temelju članka 35. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst),
članka 37. i članka 64. stavka 2. Statuta Grada Jastrebarskog
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i 3/13),
Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 6. sjednici održanoj 6.
veljače 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela
Grada Jastrebarskog

„.Sjednice Gradskog vijeća sazivaju se pisanim pozivom ili
elektroničkim putem, a samo u iznimno hitnim slučajevima i na
drugi način, o čemu odlučuje predsjednik Gradskog vijeća.

1. OPĆE ODREDBE

Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavlja se vijećnicima u pisanom obliku ili
elektroničkim putem 5 dana prije održavanja sjednice. Samo iz
osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela Grada Jastrebarskog (u nastavku teksta: upravna tijela),
kao i druga pitanja od značaja za njihov rad.

Ukoliko se poziv i materijal za sjednicu vijećnicima dostavlja
elektroničkim putem, dostava se smatra obavljenom u trenutku
kad je poziv s materijalima zabilježen na poslužitelju za primanje
takvih poruka, a sukladno roku iz stavka 2. ovog članka. O održavanju sjednice Gradskog vijeća kao i o dostavljenom pozivu s
materijalima za istu, vijećnici će se dodatno obavijestiti putem
e-maila i putem SMS poruke.
O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednica u kraćem roku odlučuje predsjednik
Gradskog vijeća.

Članak 1.

Članak 2.
Upravna tijela ustrojavaju se za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Jastrebarskog (u nastavku teksta:
Grad) utvrđenih zakonom i Statutom Grada te obavljanje poslova
državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad.
Pored poslova iz stavka 1., upravna tijela Grada mogu na
svom području obavljati i poslove iz samoupravnog djelokruga
Zagrebačke županije, u skladu sa zakonom.
Upravna tijela, u okviru prava i obveza, izvršavaju zakone i
druge propise, odluke i druge opće i pojedinačne akte što ih do-
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nose Gradsko vijeće i Gradonačelnik te nadziru provođenje istih,
prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, poduzimaju mjere na koje su zakonom
i drugim propisima ovlaštena, pripremaju odluke i druge opće i
pojedinačne akte te obavljaju druge poslove sukladno zakonima
i drugim propisima.
Upravna tijela su odgovorna za zakonitu i stručnu utemeljenost podnijetih prijedloga akata koje izrađuju u okviru svojeg
djelokruga, kao i za pravodobno izvršavanje poslova iz područja
za koja su ustrojena.
Upravna tijela samostalna su u obavljanju poslova iz svojeg
djelokruga i za rad su odgovorna Gradonačelniku, koji usmjerava
i nadzire njihov rad.
Članak 3.
Upravna tijela ustrojavaju se sukladno vrsti i opsegu poslova, srodnosti i organizacijskoj povezanosti, potrebi učinkovitog
upravljanja i obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga
Grada, kao i poslova državne uprave koji su preneseni na Grad,
te poslova iz djelokruga Županije ako se sukladno odredbama
posebnog zakona prenesu na Grad.
Upravna tijela osnivaju se kao upravni odjeli.
U upravnim odjelima mogu se ustrojavati odsjeci i pododsjeci kao unutarnje ustrojstvene jedinice kojima upravlja voditelj.
Upravne, stručne i ostale poslove u upravnim tijelima obavljaju službenici i namještenici. Službenici obavljaju upravne i
stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici
obavljaju prateće i pomoćne poslove.
Odsjeci odnosno pododsjeci ustrojavaju se Pravilnikom o
unutarnjem redu kojim se uređuju nazivi i opisi poslova pojedinog radnog mjesta, s opisima razina standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta odnosno, broj izvršitelja i druga pitanja
od značaja za rad.
Pravilnik o unutarnjem redu na temelju ove Odluke donosi
Gradonačelnik na prijedlog pročelnika upravnih tijela u skladu
sa zakonom.
2. USTROJSTVO I DJELOKRUG UPRAVNIH TIJELA
Članak 4.
Za obavljanje poslova iz članka 2. ove Odluke ustrojavaju se
sljedeća upravna tijela:
Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu
i financije;
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo,
društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Članak 5.
Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove
koji se odnose na:
–– pripremanje i organizaciju rada Gradskog vijeća i njegovih
radnih tijela te u tom smislu koordinira rad službi drugih
upravnih tijela, priprema opće i pojedinačne akte za Gradsko vijeće iz svog djelokruga, daje pravna i druga stručna
mišljenja u svezi s radom Gradskog vijeća i njegovih radnih
tijela, priprema sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih
tijela, brine o usklađenosti materijala za sjednice sa zakonom,
Statutom, Poslovnikom i drugim propisima te brine o provođenju izbora,
–– pripremanje i organiziranje rada gradonačelnika, te u tom
smislu saziva, organizira i priprema sjednice kolegija gradonačelnika i njegovih radnih tijela, koordinira rad službi drugih upravnih tijela, obavlja poslove pripreme općih i pojedi-
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načnih akata iz djelokruga gradonačelnika kao i ostale pravne
poslove iz djelokruga gradonačelnika,
–– brigu o radu i aktima te vođenje potrebne evidencije vezano
uz rad skupština trgovačkih društava u vlasništvu Grada Jastrebarskog,
–– brigu o urednoj objavi akata Gradonačelnika i Gradskog vijeća te uređivanje „Službenog vjesnika Grada Jastrebarskog“,
vođenje registra akata Grada, vođenje registra ugovora i narudžbenica i drugih evidencija na razini Grada, obavljanje
poslova ostvarivanja prava na pristup informacijama, poslove
službenog protokola i organizacije službenih posjeta i svečanih manifestacija, poslove promidžbe, poslove vezane za međugradsku i međunarodnu suradnju, poslove vezane za odnose s javnošću i suradnju s predstavnicima medija, te poslove
prijema stranaka za gradonačelnika i njegove zamjenike,
–– zaprimanje prijava od strane fizičkih i pravnih osoba i članova mjesnih odbora koje se odnose na uređenje naselja (održavanje javnih površina i drugih nekretnina, i dr.), odnosno
rješavanje potreba lokalnog stanovništva, evidentiranje istih
i suradnja s drugim tijelima u rješavanju predmetnih prijava
i potreba, te obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih
poslova i poslova unapređenja mjesne samouprave, kao i
nadzora nad zakonitošću rada mjesne samouprave,
–– obavljanje općih i kadrovskih poslova te vođenje potrebnih
evidencija iz područja radnih odnosa, vođenje uredskog poslovanja i brigu o očuvanju arhivske građe, obavljanje poslova pisarnice, otpreme i dostave pošte, poslova ekonomata,
poslova protupožarne zaštite i zaštite na radu, vođenje brige
o održavanju prostora i opreme za potrebe svih upravnih tijela i službi Grada, te drugih tijela, ustanova i institucija koje
se nalaze u poslovnom prostoru koji je u vlasništvu Grada,
vođenje brige o osiguranju službenika i namještenika te o
osiguranju imovine Grada, te praćenje izvršavanja obveza i
potraživanja po osiguranju,
–– javnu nabavu, i to planiranje i evidentiranje javnih nabava,
izradu godišnjeg plana javne nabave, izradu internog akta
kojim se uređuje pitanje nabava za koje nije potrebno provoditi postupak javne nabave, vođenje evidencije provedenih postupaka javnih nabava, vođenje evidencije o urednom
ispunjenju ugovora i izdavanje potvrda izvršiteljima radova
odnosno isporučiteljima robe i usluga o urednom ispunjenju
ugovora prema Gradu, vođenje postupaka javne nabave za
potrebe svih upravnih tijela Grada,
–– proračun, i to planiranje i izradu proračuna, planiranje i
praćenje likvidnosti, kontrolu izvršenja proračuna, izradu
polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje
jamstava, izračun i kontrolu fiskalnog kapaciteta Grada, poslove financijskog upravljanja i kontrola gradskih upravnih
tijela, kao i tijela mjesne samouprave,
–– financijsko poslovanje i računovodstveno – knjigovodstvene poslove, i to blagajničko poslovanje, poslove obračuna i
isplata plaća za službenike i namještenike Grada, kontrolu
naloga za plaćanje u skladu s financijsko – računovodstvenim
propisima i izvršavanje plaćanja temeljem naloga upravnih
tijela Grada kao i tijela mjesne samouprave Grada, vođenje
evidencije ulaznih računa te evidentiranje, pohranjivanje i
aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja,
vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih
promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama te sastavljanje financijskih izvještaja i
konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko
– računovodstvenim propisima,
–– razrez i naplatu gradskih poreza, osim onih koje obavlja nadležno tijelo Porezne uprave, poslove utvrđivanja obveznika
plaćanja gradskih poreza i drugih prihoda i naknada, vođe-
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nje evidencije naplate gradskih poreza i drugih prihoda koji
pripadaju Gradu, sintetičko praćenje naplate lokalnih poreza
koji su prihod proračuna Grada i svih prihoda Grada, analitičko praćenje naplate komunalne naknade i drugih prihoda
Grada, te slanja opomena dužnicima,
–– suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama
nadležnim za poslove navedene u ovom članku, te provođenje postupaka u upravnim stvarima iz svog djelokruga,
–– obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
Članak 6.
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo,
društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove
koji se odnose na:
–– gospodarstvo i poduzetništvo, te poduzimanje aktivnosti na
jačanju i poticanju gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti, prikupljanje i davanje informacija o razvoju gospodarstva na području Grada,
–– pripremanje i predlaganje razvojnih projekata za sufinanciranje iz fondova EU i ostalih međunarodnih i/ ili nacionalnih
fondova te u tu svrhu suradnju i koordinaciju s drugim tijelima i institucijama na području Grada, županije i Republike
Hrvatske u cilju prijave i provođenja predloženih razvojnih
projekata, kao i vođenje potrebnih evidencija,
–– razvoj i strateško planiranje, pripremanje projektno – tehničke dokumentacije za kapitalne investicije od interesa za Grad
Jastrebarsko i provođenje nadzora nad realizacijom istih, praćenje provođenja Strateškog programa razvoja Grada Jastrebarskog, predlaganje njegove izmjene i dopune, pokretanje i
provođenje postupka donošenja novog Strateškog programa
u suradnji s ostalim upravnim tijelima,
–– turizam i ugostiteljstvo, trgovinu, obrtništvo, zaštitu potrošača, industriju, rudarstvo, poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo,
zdravstvenu zaštitu bilja, veterinarstvo,
–– djelatnosti koje obuhvaćaju brigu o djeci, predškolski odgoj
i obrazovanje, osnovno i srednje školstvo, kulturu, sport, tehničku kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb, hrvatske branitelje
iz Domovinskog rata, usklađivanje rada ustanova, organizacija i udruga koje djeluju u odnosnom području, obavljanje
poslova vezanih uz stipendiranje učenika i studenata, poslove
civilne zaštite i vatrogastva te druge poslove iz oblasti zaštite
i spašavanja,
–– funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva, i to: prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, tržnice
na malo, održavanje groblja i prijevoz pokojnika, obavljanje
dimnjačarskih poslova, javnu rasvjetu, poslove koji se odnose na promet i veze iz djelokruga lokalne samouprave, poslove zaštite prirode,
–– vođenje poslova upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta i vođenje jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama,
–– održavanje komunalne infrastrukture, obavljanje poslova
koji se odnose na vodno gospodarstvo, osobito vezano uz
djelatnost opskrbe pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje
otpadnih voda, pripremanje i provođenje programa njihovog
održavanja i obavljanje nadzora nad izvođenjem radova,
–– nadzor i usklađivanje rada trgovačkih društava kojima je,
sukladno zakonu i drugim propisima, povjereno obavljanje
komunalnih djelatnosti te vodoopskrbe i odvodnje, te usklađivanje rada trgovačkih društava kojima je, sukladno zakonu
i drugim propisima, povjereno obavljanje djelatnosti iz djelokruga upravnog odjela,
–– komunalno redarstvo u svrhu provođenja komunalnog reda,
prometnog redarstva i poljoprivrednog redarstva,
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–– prostorno uređenje, a koji obuhvaćaju pripremu akata u vezi
donošenja prostornih planova, praćenje ostvarenja dokumenata prostornog uređenja i izradu izvješća o stanju u prostoru, izradu programa mjera za unapređenje stanja u prostoru,
obavljanje poslova pripreme akata i izvješća iz područja zaštite okolišta te predlaganje mjera zaštite okoliša,
–– uređenje građevinskog zemljišta, izradu izvješća o stanju u
prostoru te vođenje dokumentacije o prostoru,
–– obavljanje geodetskih poslova u dijelu vođenja katastra vodova, vođenja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanje kućnih brojeva, te poslova vezanih uz uspostavu informatičkih sustava u prostoru ( GIS ),
–– poslove zaštite okoliša, poslove zaštite kulturne baštine,
–– utvrđivanje obveze plaćanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade i spomeničke rente te u tom smislu provođenje
upravnih postupaka u području komunalnog gospodarstva,
obavljanje poslova i donošenje rješenja u postupku ozakonjenja zgrada te vođenje potrebnih evidencija,
–– izradu akata i vođenje postupaka za dodjelu koncesija, upis
u registar, praćenje izvršavanja koncesijskih ugovora i izrada
propisanih izvješća,
–– zastupanje Grada pred sudovima, državnim i drugim upravnim tijelima, te poslove suradnje s odvjetničkim uredima za
potrebe Grada,
–– pokretanja i vođenja postupaka prisilne naplate komunalne
naknade, komunalnog doprinosa i svih gradskih prihoda,
izuzev lokalnih poreza koji su prihod Grada
–– pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu
Grada, promet nekretnina, vođenje registra gradskih nekretnina, uspostavljanje služnosti, stambene poslove, najam
stanova, zakup poslovnih prostora, korištenje prostora, pripremu i pokretanje postupaka izvlaštenja kao i drugih poslova koji se odnose na gospodarenje nekretninama, pripreme
ugovora iz područja obveznog prava, ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova i praćenje urednog izvršavanja istih,
–– izradu programa te ostale dokumentacije i vođenje potrebnih
evidencija iz područja nadležnosti odjela,
–– suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama
nadležnim za poslove navedene u ovom članku, te provođenje postupaka u upravnim stvarima iz svog djelokruga,
–– obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
3. UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELIMA
Članak 7.
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.
Gradonačelnik može razriješiti pročelnike u skladu sa zakonom.
U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika putem javnog natječaja, gradonačelnik može
iz redova službenika u upravnim tijelima Grada koji ispunjavaju
uvjete za raspored na upražnjeno radno mjesto, privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika. Vršitelj dužnosti pročelnika
ima sve ovlasti pročelnika. Gradonačelnik može u svako doba
opozvati imenovanog vršitelja pročelnika.
U slučaju odsutnosti pročelnika, pročelnika zamjenjuje, odnosno poslove pročelnika obavlja službenik kojem je to predviđeno Pravilnikom o unutarnjem redu u opisu poslova radnog
mjesta.
Na prava, obveze i odgovornosti, kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika, primjenjuju se odredbe zakona kojima se
uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinice
lokalne samouprave.
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4. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke ukidaju se upravna tijela ustrojena na temelju Odluke o ustrojstvu, djelokrugu i načinu
rada upravnih tijela Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj: 1/02, 3/08, 8/09, 9/09 i 3/12), a djelokrug
njihovog rada prelazi u nadležnost novoustrojenih upravnih tijela
sukladno ovoj Odluci koji nastavljaju rad s djelomično izmijenjenim djelokrugom kako slijedi:
–– poslove Gradske službe, Ureda Gradonačelnika i Upravnog
odjela za financije, osim poslova pripreme i vođenja projekata financiranih iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora,
poslova zastupanja Grada Jastrebarskog pred sudovima, državnim i drugim upravnim tijelima te suradnje s odvjetničkim uredima za potrebe Grada Jastrebarskog i poslova prisilne naplate prihoda koji pripadaju Gradu, izuzev lokalnih
poreza koji su prihod Grada, preuzima Upravni odjel za opće
poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije;
–– poslove Upravnog odjela za stambeno komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove,
Upravnog odjela za gospodarstvo i Upravnog odjela za društvene djelatnosti, kao i poslove pripreme i vođenja projekata
financiranih iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora,
poslove zastupanja Grada Jastrebarskog pred sudovima, državnim i drugim upravnim tijelima te suradnje s odvjetničkim uredima za potrebe Grada Jastrebarskog, i poslove prisilne naplate prihoda koji pripadaju Gradu, izuzev lokalnih
poreza koji pripadaju Gradu, preuzima Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti,
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Članak 9.
Ako je aktima Grada određena drukčija nadležnost upravnih
tijela za obavljanje određenih poslova od djelokruga utvrđenog
ovom Odlukom, nadležno je upravno tijelo Grada s djelokrugom
utvrđenim ovom Odlukom.
Članak 10.
Novoustrojena upravna tijela preuzimanjem poslova preuzimaju i službenike i namještenike koji su na dan stupanja na
snagu ove Odluke zatečeni na radu na preuzetim poslovima u
dosadašnjim upravnim tijelima, sredstva za rad, arhivu i drugu
dokumentaciju, prava i obveze te financijska sredstva razmjerno
preuzetim poslovima.
Članak 11.
U roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke,
Gradonačelnik će imenovati vršitelje dužnosti pročelnika koji će
do imenovanja pročelnika temeljem javnog natječaja obnašati
dužnost pročelnika novoustrojenih upravnih tijela iz članka 4.
ove Odluke.
Članak 12.
Gradonačelnik će u roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravilnik o unutarnjem redu
upravnih tijela Grada Jastrebarskog na prijedlog vršitelja dužnosti pročelnika novoustrojenih upravnih tijela.
Do stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 1. ovog članka i
donošenja pojedinačnih rješenja o rasporedu na radna mjesta,
službenici i namještenici obavljaju poslove koje su obavljali do
nastalih promjena, odnosno druge poslove po nalogu v.d. pročelnika, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju temeljem
dosadašnjih rješenja o rasporedu.
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Rješenja o rasporedu na radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete donijet će se u roku od 2 (dva) mjeseca od stupanja na snagu
Pravilnika iz stavka 1. ovog članka, vodeći računa o poslovima
koje su službenici obavljali te iskustvu i stručnosti za obavljanje
tih poslova.
Članak 13.
Službena uporaba izmijenjenih naziva upravnih tijela na način utvrđen člankom 4. ove Odluke započinje danom imenovanja
vršitelja dužnosti pročelnika novoustrojenih upravnih tijela.
Do nastupa okolnosti utvrđenih stavkom 1. ovog članka ostaju u službenoj uporabi nazivi upravnih tijela određeni Odlukom
o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada upravnih tijela Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/02,
3/08, 8/09, 9/09 i 3/12).
Članak 14.
Do izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014.
godinu, upravna tijela sukladno ovoj Odluci financirat će se na
temelju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom.
Sredstva osigurana Proračunom Grada Jastrebarskog za
2014. godinu na novoustrojena upravna tijela Grada koja su preuzela određene poslove, preraspodijelit će se od upravnih tijela
od kojih su poslovi preuzeti, razmjerno preuzetim poslovima.
Ovlašćuje se Gradonačelnik da preraspodijeli sredstva sukladno stavku 2. ovog članka na novoustrojena upravna tijela.
Članak 15.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada upravnih tijela Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/02,
3/08, 8/09, 9/09 i 3/12).
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vijesniku Grada Jastrebarskog.“
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/12-01-14-5
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

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

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj
28/10), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10) i
članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradsko vijeće Grada
Jastrebarskog na 6. sjednici održanoj 6. veljače 2014. godine,
donijelo je

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika
u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti radnih mjesta i način obračuna plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima
Grada Jastrebarskog.
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SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
Članak 2.

Plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta
složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno
namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za
0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovicu za izračun plaća službenika i namještenika utvrđuje Gradonačelnik.
Članak 3.
Koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog utvrđuju se
kako slijedi:

Naziv radnog mjesta

1. Glavni
rukovoditelj
2. Viši rukovoditelj

Pročelnik Upravnog odjela/
Ureda/Službe
Zamjenik pročelnika

3.

Voditelj Odsjeka

4.

Voditelj Pododsjeka

5. Rukovoditelj
Voditelj Odsjeka
6. (razina 2.)
Voditelj Pododsjeka
7. Rukovoditelj
Voditelj Odsjeka
8. (razina 3.)
Voditelj Pododsjeka
RADNA MJESTA II. KATEGORIJE
9. Viši savjetnik
Viši savjetnik
10. Savjetnik
Savjetnik
11. Viši stručni
Viši stručni suradnik
suradnik
12. Samostalni
Samostalni upravni referent
upravni referent
RADNA MJESTA III. KATEGORIJE
13. Stručni suradnik
Stručni suradnik
14. Viši referent
Viši referent

Koeficijent

Potkategorija
radnog mjesta

Rang

red. br.

RADNA MJESTA I. KATEGORIJE

1.

6,00

2.

5,65

3.

5,60

3.

5,50

7.
7.
10.
10.

4,50
4,30
3,90
3,60

4.
5.
6.

5,25
5,00
4,65

6.

4,65

8.
9.

4,20
4,00

15.
16.
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Referent

Administrativni tajnik
Referent za računovodstvene
poslove
17.
Referent za naplatu potraživanja
18.
Referent - komunalni redar
19.
Referent za administrativne
poslove
Referent za uredsko poslovanje
20.
21.
Referent za mjesnu samoupravu
22.
Referent
23.
Ekonom
RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE
24. Namještenik II.
Čuvar – domar
25. potkategorije
Tehničar za održavanje
(razina 1.)
26. Namještenik II.
Spremačica
27. potkategorije
Dostavljač
28. (razina 2.)
Pomoćni radnik

11.
11.

3,40
3,10

11.
11.
11.

3,10
2,90
2,90

11.
11.
11.
11.

2,90
2,90
2,90
2,90

11.
11.

2,40
2,40

13.
13.
13.

1,40
1,40
1,40

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Do donošenja rješenja sukladno odredbama ove Odluke, plaće službenika i namještenika obračunavati će se prema dotadašnjim rješenjima.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
upravnim tijelima Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 5/12).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.“
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/12-01-14-6
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

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

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 6. sjednici održanoj 6. veljače 2014. donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 12/13) mijenja se tablični prikaz u točki “C”-”Programi i projekti”, točka V.-” Izrada dokumenata
prostornog planiranja” i sada glasi:
Opis radova
			
V.

IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG PLANIRANJA
1. III. ciljane izmjene i dopune UPU Jalševac
2. UPU Jastrebarsko
3. III. ciljane izmjene i dopune DPU Pečkarica
4. VII. izmjene i dopune PPUG Jastrebarskog
		
Sveukupno V. (1.-3.) =

Planirano
u 2014.

Povećanje/
Smanjenje

Novi program
za 2014.

50.000,00
180.000,00
20.000,00
0,00
250.000,00

-20.000,00
-110.000,00
0,00
130.000,00
0,00

30.000,00
70.000,00
20.000,00
130.000,00
250.000,00
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Izvori financiranja:
a) komunalni doprinos
b) gradski Proračun- prihodi od legalizacije
		

200.000,00
50.000,00
250.000,00

Ukupno:

KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/12-01-14-7
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i
3/13) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 6. sjednici održanoj
6. veljače 2014. donijelo je

ODLUKU O IZRADI
VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Jastrebarskog
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/02, 3/04, 8/08, 2/11, 9/11, 8/12 i 9/13) (u
daljnjem tekstu: Odluka).
Nositelj izrade Plana je upravno tijelo Grada Jastrebarskog u
čiji djelokrug pripadaju poslovi prostornog uređenja.
Članak 2.
Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu i donošenje
VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog (u daljnjem tekstu: Plan), razlozi donošenja Plana,
obuhvat Plana, sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i
programska polazišta Plana, popis potrebnih dokumenata prema kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za
izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja Plana, popis
javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji
trebaju sudjelovati u izradi Plana, planirani rok za izradu Plana,
odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za
izradu Plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, ako je
taj rok, ovisno o složenosti pojedinog područja, duži od trideset
dana, izvori financiranja izrade Plana.
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA
Članak 3.
Odluka se donosi na temelju obveza koje proizlaze iz odredbi
Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13),
(u daljnjem tekstu: Zakon), poglavito članka 75., 76., 86., 87.,
89. i 113.
III. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA
Članak 4.
Tijekom primjene važećeg Plana pokazala se potreba za ovim
izmjenama i dopunama vezanim uz pojedinačne zahtjeve za intervenciju u Planu.
Osim toga, u javnoj raspravi se očekuju i dodatne primjedbe i
zahtjevi za intervencijama u obuhvaćenom prostoru.
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0,00
0,00
0,00

200.000,00
50.000,00
250.000,00

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

IV. OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana je područje jedinice lokalne samouprave Grad Jastrebarsko u svojim administrativnim granicama, u kojima je rađen i temeljni Plan.
V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 6.
Plan obuhvaća cijelo područje Grada Jastrebarskog i daje
kvalitetan prikaz namjene i mogućnosti korištenja prostora. S
obzirom na to da je u razdoblju od prošlih izmjena i dopuna Plana primljeno dosta novih pojedinačnih zahtjeva za promjenom
određenih detalja, u ovim izmjenama i dopunama pokušat će se
ugraditi zahtjeve u sadržaj Plana.
VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 7.
Ciljevi izrade Plana odnose se na:
a) zahtjeve za uvrštenje katastarskih čestica u građevinsko područje
b) zahtjeve za izmjenu odredbi za provođenje vezano uz
–– uvjete građenja na području Grada Jastrebarskog
–– promjenu namjene površina na području Grada Jastrebarskog
Programska polazišta Plana ostaju ista kakva su i u važećem
Planu.
VII. POPIS POTREBNIH DOKUMENATA PREMA KOJIMA,
ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA
Članak 8.
Podatke, planske smjernice i propisane druge dokumente dostavit će nadležna tijela i pravne osobe. To se prvenstveno odnosi
na podatke o postojećim i planiranim infrastrukturnim elementima (odvodnja, vodoopskrba, telekomunikacije, opskrba plinom,
elektroopskrba, itd.).
Elaborat će se izraditi na raspoloživim podlogama postojećeg
Plana.
VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
PLANA

Članak 9.

Stručni izrađivač Plana bit će odabran postupkom predviđenim Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11,
83/13 i 143/13). Stručni izrađivač će u dogovoru s nositeljem
izrade Plana i nadležnim institucijama izrađivati potrebna stručna rješenja.
IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH
POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA
IZRADU PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA
PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI
PLANA
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Članak 10.

O izradi Plana obavještavaju se sljedeća tijela i osobe određene posebnim propisima, s pozivom da u roku od najviše 15 dana
dostave zahtjeve za izradu Plana:
–– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel u Zagrebu,
–– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode,
–– Ministarstvo poljoprivrede,
–– Hrvatske ceste,
–– Županijska uprava za ceste,
–– Hrvatske vode, VGO za srednu i donju Savu, Zagreb
–– Hrvatske šume,
–– Hrvatska elektroprivreda,
–– Hrvatske željeznice- Infrastruktura, Razvoj i građenje
–– Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije,
–– Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Jastrebarsko
–– Autocesta Rijeka- Zagreb
–– Ministarstvo obrane RH, Služba za nekretnine, graditeljstvo
i zaštitu okoliša
–– Ministarstvo unutarnjih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova
–– Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
–– trgovačka društva, javne ustanove, službe, pravne i fizičke
osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti (vodoopskrba,
odvodnja, opskrba toplinskom energijom i plinom, održavanje čistoće, održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta,
prijevoz putnika u javnom prometu) na području Grada Jastrebarskog
X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO
NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU
ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK
DUŽI OD 30 DANA
Članak 11.
Planirani rokovi trajanja postupka izrade i donošenja Plana
po fazama su:
–– izrada polazišta i ciljeva prostornog uređenja: najviše 7 dana
od definiranja zadatka,
–– pribavljanje zahtjeva javnopravnih tijela i drugih sudionika
korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana: najviše 15 dana od dostave poziva,
–– utvrđivanje Prijedloga Plana od strane Gradonačelnika za
javnu raspravu i objava javne rasprave: najviše 7 dana od
zadnjeg dana roka za dostavu zahtjeva javnopravnih tijela,
–– početak javnog uvida: najviše 7 dana od utvrđivanja Prijedloga Plana od strane Gradonačelnika,
–– trajanje javnog uvida: 8 dana,
–– izrada Izvješća o javnoj raspravi: najviše 7 dana od zadnjeg
dana roka za dostavu prijedloga i primjedbi s javne rasprave,
–– izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana i nacrta Odluke o
donošenju Plana i podnošenje zahtjeva za izdavanje mišljenja
i očitovanja: najviše 7 dana od usvajanja izvješća o javnoj
raspravi od strane Gradonačelnika,
–– pribavljanje mišljenja o poštivanju zahtjeva iz članka 90. i
107. Zakona o prostornom uređenju: najviše 30 dana od dana
dostave zahtjeva,
–– izrada i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana i prijedloga
Odluke o donošenju Plana sa zahtjevom za suglasnost Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije: najviše 7 dana
od dana zaprimanja zadnjeg mišljenja,
–– usvajanje i donošenje Plana na Gradskom vijeću: najviše 7
dana od utvrđivanja Konačnog prijedloga Plana i prijedloga
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Odluke o donošenju Plana od strane Gradonačelnika po dobivanju suglasnosti Zavoda,
–– elaboracija Plana: najviše 7 dana od dana donošenja Plana
na Vijeću,
–– izrada i objava pročišćenog teksta odredbi za provedbu Plana i grafičkog dijela Plana u elektroničkom obliku i analognom obliku, sukladno članku 113. Zakona- najviše 30 dana
od dana stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama
Plana.
XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE
IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI
Članak 12.
Tijekom izrade Plana dozvoljava se izdavanje akata kojima
se odobravaju zahvati u prostoru ukoliko su u skladu s važećim
Planom.
XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 13.
Izrada Plana financira se iz Proračuna Grada Jastrebarskog.
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Nositelj izrade Plana po objavi Odluke, prema članku 88.
Zakona, obavještava javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici
Grada Jastrebarskog i Zagrebačke županije i kroz informacijski
sustav putem Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije.
O izradi Plana moraju se pisanim putem, prema članku 88.
stavku 2. Zakona, obavijestiti i susjedni gradovi i općine.
Nositelj izrade Plana vodi službenu evidenciju o postupku
izrade i donošenja Plana.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/12-01-14-8
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

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

Na temelju članka 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,
50/12 i 55/12), članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) i Odluke
o izradi III.ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
„Pečkarica“ u Jastrebarskom (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 12/13) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 6.
sjednici održanoj 6. siječnja 2014. donijelo je

ODLUKU
o donošenju III. ciljanih izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u
Jastrebarskom
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Donose se III. ciljane izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom („Službeni vjesnik Grada Ja-
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strebarskog“, broj 5/10 i 8/12) (u daljnjem tekstu „Plan“) koje je
izradila tvrtka Tubus d.o.o., Zagreb, Krčelićeva 20.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom „III. ciljane
izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Pečkarica“ u jednoj
knjizi koja sadrži tekstualni i grafički dio Plana.
Sadržaj Plana je sljedeći:

3. PRILOZI
3.1. dokumentacija procedure donošenja plana
3.2. popis literature
4. DOKUMENTI O IZRAĐIVAČU PLANA
POSTOJEĆE STANJE
POSTOJEĆE STANJE - detalj rotora kod Konzuma
POSTOJEĆE STANJE - detalj rotora na Trešnjevci
KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
DETALJNA NAMJENA POVRŠINA - detalj rotora kod
Konzuma
DETALJNA NAMJENA POVRŠINA - detalj rotora na
Trešnjevci

3a.

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET

List 5.
List 6.
3b.

PROMET - detalj rotora kod Konzuma
PROMET - detalj rotora na Trešnjevci
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE ELEKTROOPSKRBA I TELEKOMUNIKACIJSKA
MREŽA
ELEKTROOPSKRBA I TELEKOMUNIKACIJSKA
MREŽA - detalj rotora kod Konzuma
ELEKTROOPSKRBA I TELEKOMUNIKACIJSKA
MREŽA - detalj rotora na Trešnjevci
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE PLINOOPSKRBA, VODOOPSKRBA I ODVODNJA
PLINOOPSKRBA, VODOOPSKRBA I ODVODNJA detalj rotora kod Konzuma
PLINOOPSKRBA, VODOOPSKRBA I ODVODNJA detalj rotora na Trešnjevci
UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE
PROSTORA
UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE
POVRŠINA - detalj rotora kod Konzuma
UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE
POVRŠINA - detalj rotora na Trešnjevci
UVJETI GRADNJE
UVJETI GRADNJE - detalj rotora kod Konzuma
UVJETI GRADNJE - detalj rotora na Trešnjevci
PLAN PARCELACIJE
PLAN PARCELACIJE - detalj rotora kod Konzuma
PLAN PARCELACIJE - detalj rotora na Trešnjevci

List 7.
List 8.
3c.
List 9.
List 10.
4.
List 11.
List 12.
5a.
List 13.
List 14.
5b.
List 15.
List 16.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

P pod
namjena površina Kig zgradom Broj etaža Kis
mješovita-

M1-02-02 stambena

mješovita
mješovita
mješovita
mješovita
mješovita
mješovita
mješovita
mješovita

max.
BRP

1.132,38 30%

339,71 Po+P+3

1,200

1.358,86

1.236,30 30%
2.840,25 30%
1.107,33 30%
850,37 30%
718,62 30%
525,54 30%
483,50 30%
980,44 30%
1.129,52 30%

370,89
852,08
332,2
255,11
215,59
157,66
145,05
294,13
338,86

Po+P+2+Pt 1,125

0,300
0,825
0,825
0,825
0,825
0,825
0,825
0,825

1.390,84
852,08
913,55
701,56
592,86
433,57
398,89
808,86
931,85

0,900

6.190,60

P
Po+P+1+Pt
Po+P+1+Pt
Po+P+1+Pt
Po+P+1+Pt
Po+P+1+Pt
Po+P+1+Pt
Po+P+1+Pt

poslovnaK1-05-21 trgovačka 10.954,17 30% 3.286,25 P+1

K-05-22 poslovna 20.644,78 30% 6.193,43 P+3

0,900 6.572,50
1,000 20.644,78

Članak 5.
U članku 12. stavak (6) mijenja se i glasi:
“Raskrižje državne ceste D1 (GGT1) i opskrbne prometnice
O1-02 planira se kao kružno raskrižje vanjskog promjera kolnika
30 m.
Raskrižje državne ceste D1 (GGT1) i državne ceste D310 Cvetkovačke ulice (oznaka iz GUP-a - G3) planira se kao kružno
raskrižje vanjskog promjera kolnika 36 m.”
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
Elaborat Plana izrađen je u šest (6) izvornika, od kojih je svaki ovjeren potpisom predsjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog i pečatom Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.
Jedan izvornik čuva se u pismohrani Gradskog vijeća Grada
Jastrebarskog, a po jedan izvornik zajedno s ovom Odlukom dostavlja se sljedećim naslovima:
–– Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,
–– Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije,
–– Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Jastrebarsko,
–– Hrvatski zavod za prostorni razvoj,
–– Grad Jastrebarsko, Upravni odjel za stambeno-komunalne
poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/12-01-14-9
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

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

Članak 3.
Tablica iz članka 4a. mijenja se i glasi:
P pod
šifra
namjena površina Kig zgradom Broj etaža Kis
S-09-51 stambena 916,52 30% 274,96 Po+P+1+Pt 0,825
M-09-26 mješovita 981,56 30% 294,47 Po+P+1+Pt 0,825

šifra

poslovnaK1-01-11 trgovačka 10.317,66 30% 3.095,30 P+1

B. GRAFIČKI DIO

List 4.

Iza članka 4a. dodaje se članak 4b. koji sadrži tablicu s površinama izmijenjenih čestica:

M-01-12
M-09-09
M-09-10
M-09-11
M-09-12
M-09-13
M-09-49
M-09-50

2. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.
List 1.
List 2.
2.
List 3.

Članak 4.

mješovitaM1-02-01 stambena

A. TEKSTUALNI DIO
1. OBRAZLOŽENJE
opis izmjena i dopuna plana

11. veljače 2014.

max.
BRP
756,13
809,79

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 19/13 – pročišćeni

11. veljače 2014.
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tekst) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, 7/09, 2/13, 3/13), Gradsko vijeće Grada
Jastrebarskog na 6. sjednici održanoj 6. veljače 2014. donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu sufinanciranja cijene Redovitog
programa predškolskog odgoja i obrazovanja u
dječjim vrtićima drugih osnivača
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava
na sufinanciranje cijene Redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djeci s područja Grada Jastrebarskog, u dječjim
vrtićima čiji osnivač nije Grad Jastrebarsko (u daljnjem tekstu:
drugi vrtići), iz sredstava proračuna Grada Jastrebarskog.
Članak 2.
Cilj ove Odluke je omogućavanje predškolskog odgoja i obrazovanja, odnosno odgovarajuće skrbi, djeci s područja Grada
Jastrebarskog, a koja djeca u redovnom upisnom roku nisu ostvarila pravo na upis u Redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Redoviti program) u Dječjem vrtiću
Radost Jastrebarsko, ustanovi čiji je osnivač Grad Jastrebarsko.
Članak 3.
U skladu s ciljem određenim u članku 2. ove Odluke, Grad
Jastrebarsko sufinancirat će cijenu Redovitog programa djeci
koja navedeni program pohađaju u drugim vrtićima, ukoliko se
ispune slijedeći opći uvjeti:
–– da se radi o djetetu predškolske dobi koje je navršilo godinu dana starosti, a nije u redovnom upisnom roku ostvarilo
pravo na upis u Redoviti program u Dječjem vrtiću Radost
Jastrebarsko,
–– da se radi o djetetu čija su oba roditelja zaposlena ili se nalaze
na redovitom školovanju,
–– da se radi o djetetu i roditeljima koji imaju prebivalište na
području Grada Jastrebarskog,
–– da se radi o djetetu koje je upisalo pohađanje Redovitog
programa u drugim vrtićima, koji svoju djelatnost obavljaju
sukladno važećim zakonskim propisima kojima se uređuje
predškolski odgoj i obrazovanje.
Članak 4.
Ispunjavanje općih uvjeta utvrđenih u članku 3. ove Odluke
dokazuje se dostavom slijedećih dokumenata:
–– potvrda ili rješenje Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko kojima
se utvrđuje da dijete nije ostvarilo pravo na upis u Redoviti
program u redovnom upisnom roku,
–– rodni list djeteta,
–– potvrda poslodavca da su roditelji djeteta u stalnom radnom
odnosu,
–– potvrda nadležne ustanove da se roditelji djeteta nalaze na
redovitom školovanju,
–– preslika osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu za roditelje i dijete,
–– potvrda o upisu u Redoviti program u drugim vrtićima,
–– potvrda odnosno rješenje nadležnog tijela državne uprave
kojima se predmetnom vrtiću dozvoljava početak obavljanja
djelatnosti.
Članak 5.
U slučaju da se na Grad podnese veći broj zamolbi za sufinanciranjem cijene Redovitog programa u drugim vrtićima, pra-
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vo prvenstva utvrdit će se sukladno važećoj Odluci o uvjetima i
načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Radost Jastrebarsko.
Članak 6.
Visina sufinanciranja odredit će se Zaključkom Gradonačelnika na početku svake pedagoške godine na temelju raspoloživih novčanih sredstava i broja molbi koje se u Grad Jastrebarsko
podnesu najkasnije do 01. rujna tekuće godine, maksimalno do
iznosa kojim Grad sufinancira ekonomsku cijenu Redovitog programa u Dječjem vrtiću Radost Jastrebarsko.
Iznimno od odredbe u stavku 1. ovog članka visina sufinanciranja za pedagošku godinu 2013./2014. odredit će se do 1. ožujka
2014. godine.
Članak 7.
Postupak za priznavanje prava na sufinanciranje Redovitog
programa u drugim vrtićima provodi tijelo Grada nadležno za
poslove predškolskog odgoja i obrazovanja, na temelju zahtjeva
roditelja.
Članak 8.
Nakon provedenog postupka i donošenja rješenja o priznavanju prava na sufinanciranje cijene Redovitog programa u drugim
vrtićima, Grad Jastrebarsko sklopit će ugovore o sufinanciranju
Redovitog programa s odabranim drugim vrtićima.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/12-01-14-10
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

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

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 19/13 – pročišćeni tekst),
članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 37. Statuta
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
7/09, 2/13, 3/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 6. sjednici održanoj 06. veljače 2014. donijelo je

PLAN
mreže dječjih vrtića na području Grada Jastrebarskog
Članak 1.
Na području Grada Jastrebarskog djelatnost predškolskog
odgoja i obrazovanja provodi se u Dječjem vrtiću Radost Jastrebarsko, kao jedinoj samostalnoj ustanovi predškolskog odgoja i
obrazovanja, kroz redovite, alternativne i posebne programe.
Osnivač ustanove je Grad Jastrebarsko.
Članak 2.
Kapaciteti Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko obuhvaćaju
dva samostalna matična objekta u naselju Jastrebarsko i tri područna odjeljenja u naseljima Cvetković, Gornji Desinec i Gorica
Svetojanska, smještena u prostorijama Osnovne škole Ljubo Babić Jastrebarsko.
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11. veljače 2014.

Članak 3.

Članak 7.

Grad Jastrebarsko provodi aktivnosti na izgradnji samostalnog objekta područnog odjeljenja Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko u naselju Gornji Desinec, te planira zamjensku gradnju
dijela matične zgrade predmetnog vrtića u ulici Braće Radić 10 i
gradnju nove građevine za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja u sjevernom djelu naselja Jastrebarsko.

Ovaj Plan stupa na snagu osmi dan od objave u „Službenom
vjesniku Grada Jastrebarskog“.

Realizacijom planiranih radova, Dječji vrtić Radost Jastrebarsko izmjestit će se s lokacije na adresi Ulica T. B. Erdodyja bb,
te iz prostora Osnovne škole Ljubo Babić Jastrebarsko u naselju
Gornji Desinec.

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

Članak 4.

KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/12-01-14-11
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

Izgradnjom planiranih građevina Mreža dječjih vrtića Grada Jastrebarskog omogućit će primjerenu kvalitetu predškolskog
odgoja i obrazovanja, pri čemu se potiče i mogućnost otvaranja
privatnih vrtića, posebice u naseljima zapadnog dijela Grada u
kojima ne postoje kapaciteti Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko.

Na temelju članaka 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 37. Statuta
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’,
broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 6.
sjednici održanoj 6. veljače 2014., donijelo je

Članak 5.

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI
Odluke o osnivanju Centra za kulturu Jastrebarsko

BROJ
DJECE

BROJ
GRUPA

Mrežu dječjih vrtića na području Grada Jastrebarskog čine:

DJEČJI VRTIĆ RADOST
OSNIVAČ GRAD JASTREBARSKO
NASELJE JASTREBARSKO
OBJEKT RADOST 1
14 340
Braće Radić 10
RADOST 2
4 133
T.B. Erdodyja bb

NASELJE GORNJI DESINEC
OBJEKT RADOST 3
Gornji Desinec bb

1

24

NASELJE CVETKOVIĆ
OBJEKT RADOST 4
1
24
(u sklopu o.š.
Ljubo Babić)
Cvetković 123
NASELJE GORICA SVETOJANSKA
OBJEKT RADOST 5
1
24
(u sklopu o.š.
Ljubo Babić)
Gorica Svetojan. bb

Članak 1.
PLANIRANO

1. Izgradnja novog
vrtića u sjevernom
djelu naselja
Jastrebarsko
2. Zamjenska gradnja
na dijelu matične
zgrade DV-a Radost
3. Izmještanje DV-a
Radost iz objekta na
lokaciji T.B. Erdodyja
bb
1. Izgradnja nove
zgrade s tri odgojne
skupine
2. Izmještanje iz
prostorija Osnovne
škole
1. Zadržavanje
postojećeg stanja

U Odluci o osnivanju Centra za kulturu Jastrebarsko („Službeni vjesnik općina Jastrebarsko, Klinča Sela, Krašić, Pisarovina
i Sošice“, broj 4/94 i 1/95, „Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 1/03, 2/03, 3/03, 11/13) članak 3. mijenja se te sada
glasi:
Djelatnosti Ustanove su:
• Djelatnost knjižnice
• Djelatnost nakladnika
• Distribucija tiska
• Djelatnost javnog informiranja
• Proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
• Muzejska djelatnost
• Izdavanje zvučnih zapisa
• Umjetničko i likovno stvaralaštvo i reproduktivno stvaralaštvo
• Djelatnost objekata za kulturne priredbe
• Organiziranje tečajeva i poduka stranih jezika
• Organiziranje tečajeva za učenje sviranja na glazbenim instrumentima
• Organiziranje tečajeva za osposobljavanje osoba za pružanje
prve pomoći ozlijeđenima
• Promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva
• Promidžba nacionalnih i internacionalnih kulturnih vrijednosti
Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe za
obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.“
Članak 2.

1. Zadržavanje
postojećeg stanja

Broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama odgovara rezultatima upisa u pedagošku godinu 2013./2014., a mijenja se
ovisno o dobi djece, vrsti i trajanju programa, sposobnostima,
potrebama i interesima djece i roditelja, uvažavajući mjerila za
broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama koja su propisana
Državnim pedagoškim standardom.
Članak 6.
Ovaj Plan dostavlja se Zagrebačkoj županiji radi usklađivanja
razvitka mreže dječjih vrtića na području Zagrebačke županije.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Centra za kulturu Jastrebarsko, KLASA: 021-05/13-01/07, URBROJ: 238/12-01-13-6 od
20. studenog 2013. godine („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 11/13).
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/12-01-14-12
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

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

11. veljače 2014.
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Temeljem članka 103. stavka Zakona o cestama („Narodne
novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13), članka 31. stavka 2.
Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog broj 7/11) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13),
Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 6. sjednici održanoj 6.
veljače 2014. donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
Članak 1.
Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi dijela nerazvrstane ceste – ulica Većeslava Holjevca u Jastrebarskom i to k.č.br.
3090/4, površine 9 m², upisane u z.k.ul.br. P-I k.o. Jastrebarsko,
obzirom da je trajno prestala potreba korištenja tog dijela nerazvrstane ceste.
Članak 2.
Temeljem ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Općinskog
suda u Jastrebarskom, provesti će brisanje statusa javnog dobra
u općoj uporabi na nekretnini navedenoj u članku 1. ove Odluke,
uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Jastrebarskog.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/12-01-14-13
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

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

Temeljem članka 103. stavka Zakona o cestama („Narodne
novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13), članka 31. stavka 2.
Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog broj 7/11) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13),
Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 6. sjednici održanoj 6.
veljače 2014. donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
Članak 1.
Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi dijela nerazvrstane ceste – puta koji spaja ulicu Matije Gupca s državnom cestom D310 u Jastrebarskom i to k.č.br.: 4060/5, 4060/7, 4060/8,
4060/9, 4060/10, 4060/11 i 4060/12, sve k.o. Jastrebarsko obzirom da je trajno prestala potreba korištenja tog dijela nerazvrstane ceste.
Članak 2.
Temeljem ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Općinskog
suda u Jastrebarskom, provesti će brisanje statusa javnog dobra
– putevi na nekretninama navedenim u članku 1. ove Odluke, uz
istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Jastrebarskog.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/12-01-14-14
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

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

Na temelju članka 31. stavka 2. Odluke o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog (Službeni vjesnik Grada Jastrebarsko broj 7/11) i članka
37. Statuta Grada Jastrebarskog (Službeni vjesnik Grada Jastrebarsko broj 7/09, 02/13 i 03/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 6. sjednici održanoj 6. veljače 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra
(na nekretnini označenoj kao k.č.br. 1655, k.o.
Volavje)
Članak 1.
Ukida se svojstvo javnog dobra na dijelu nekretnine označene kao k.č.br. 1655, Put poljski med koniki, u površini od 989 m2,
k.o. Volavje, sukladno parcelacijskom elaboratu izrađenom na temelju lokacijske dozvole, klasa: UP/I-350-05/13-01/59, urbroj:
531-05-13-16 od 12. prosinca 2013. godine, a u svrhu oblikovanja građevne čestice za dogradnju peradarske farme i izgradnje
kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju energije iz biomase.
Članak 2.
Temeljem ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Općinskog
suda u Jastrebarskom brisat će svojstvo javnog dobra na dijelu
gore navedene katastarske čestice i uknjižiti pravo vlasništva u
korist Grada Jastrebarskog.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u
“Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/12-01-14-15
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

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

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara
(Narodne novine, br. 92/10) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 02/13.
i 03/13.), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 6. sjednici, održanoj 6. veljače 2014. godine, donijelo je

PROVEDBENI PLAN
unapređenja zaštite od požara na području Grada
Jastrebarskog za 2014. godinu
UVOD
Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog donijelo je Procjenu
ugroženosti od požara koja je temelj, sukladno članku 13. stavku
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11. veljače 2014.

4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine”, broj 92/10), za
donošenje godišnjeg Provedbenog plana za unapređenje zaštite
od požara za područje Grada Jastrebarskog.

mogućnostima, a Proračunom je predviđeno 50.000,00 kn za
nabavku opreme u 2014. koja će se nabavljati temeljem Plana
zaštite od požara.

I.

Izvršitelj zadatka: Grad Jastrebarsko i Vatrogasna zajednica
Grada Jastrebarskog

U cilju unapređenja zaštite od požara na području Grada Jastrebarskog, Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Jastrebarskog za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II.
U cilju unapređenja zaštite od požara na području Grada Jastrebarskog potrebno je u 2014. godini, a u skladu sa Provedbenim planom unapređenja zaštite od požara za područje Zagrebačke županije za 2014. godinu, provesti slijedeće organizacijske,
tehničke i urbanističke mjere:
1. Organizacijske mjere
1.1. Vatrogasne postrojbe
a) Sukladno izračunu o potrebnom broju vatrogasaca iz Procjene ugroženosti od požara osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca. Operativni vatrogasac može biti profesionalni
i dobrovoljni vatrogasac uz zadovoljavanje uvjeta propisanih
člankom 21. I 22. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine” broj
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04 i 38/09).
Izvršitelj zadatka: Grad Jastrebarsko, Vatrogasna zajednica
Grada Jastrebarskog, DVD Jastrebarsko, sva ostala DVD-a te
pravne osobe koje imaju postrojbe s područja Grada Jastrebarskog.
b) U središnjem DVD-u Jastrebarsko i primarnim DVD-ima
osigurati djelotvornu i pravodobnu operativnost postrojbe i cjelovitu prostornu pokrivenost grada i gradskih naselja u slučaju
požara.
Izvršitelj zadatka: Grad Jastrebarsko, Vatrogasna zajednica
Grada Jastrebarskog, DVD Jastrebarsko, sva ostala DVD-a te
pravne osobe koje imaju postrojbe s područja Grada Jastrebarskog.
c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada
Jastrebarskog
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Grada Jastrebarskog
1.2. Normativni ustroj zaštite od požara
a) Uskladiti Plan zaštite od požara Grada Jastrebarskog
Izvršitelj zadatka: Grad Jastrebarsko i Vatrogasna zajednica
Grada Jastrebarskog
b) Uskladiti Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog
prostora
Izvršitelj zadatka: Grad Jastrebarsko, Vatrogasna zajednica
Grada Jastrebarskog
c) Dimnjačarska služba na području Grada Jastrebarskog
ustrojena je potpisanim koncesijskim ugovorom sukladno
važećim zakonskim propisima. Potrebno je obavljati učestalije
kontrole rada dimnjačara od strane komunalnog redara.
Izvršitelj zadatka: Grad Jastrebarsko Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša
i geodetske poslove -Komunalni redar i Vatrogasna zajednica
Grada Jastrebarskog
2. Tehničke mjere
2.1. Vatrogasna oprema i tehnika
Sukladno Procjeni zaštite od požara potrebno je u 2014. godini nabaviti potrebnu opremu, u skladu s objektivnim fiskalnim

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja
U skladu sa Provedbenim planom unapređenja zaštite od požara za područje Zagrebačke županije za 2014. grad Jastrebarsko
ima obvezu, sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije osigurati dovoljan broj stabilnih i prijenosnih radio
uređaja, prema pregledu potrebne nedostajaće opreme Središnjih
vatrogasnih postrojbi, utvrđene Planom zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Grad Jastrebarsko i Vatrogasna zajednica
Grada Jastrebarskog
3. Urbanističke mjere
3.1. U postupku donošenja prostorno-planske dokumentacije (prvenstveno provedbene) ovisno o razini prostornih planova
obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim
propisima.
Izvršitelj zadatka: Grad Jastrebarsko-Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i
geodetske poslove, Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije
3.2. U naseljima sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi
prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba potrebno
je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.
Izvršitelj zadatka: Grad Jastrebarsko-Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša
i geodetske poslove, Ceste Jastrebarsko, Županijska uprava za
ceste
3.3. Minimalne količine vode za gašenje požara i tlak
Potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za
gašenje požara i tlak u hidrantskoj mreži, sukladno važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Vode Jastrebarsko
3.4 Hidrantska mreža za gašenje požara
Postojeću hidranstku mrežu uskladiti s važećim propisima.
Izvršitelj zadatka: Vode Jastrebarsko
3.5 Ostali izvori vode za gašenje požara
Urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine
voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za potrebe gašenja požara.
Izvršitelj zadatka: Grad Jastrebarsko-Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i
geodetske poslove, Ceste Jastrebarsko,
4. Mjere zaštite odlagališta komunalnog otpada
Gradska deponija Božićka krajem 2012. godine u potpunosti
je sanirana, te ne predstavlja potencijalnu opasnot od izbijanja
požara, obzirom da je sanacija provedena u skladu s Projektom
sanacije.
Reciklažno dvorište oformljeno za odvojeno odlaganje frakcija komunalnog otpada, u potpunosti zadovoljava mjere protupožarne preventive.
Izvršitelj zadatka: Grad Jastrebarsko-Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i
geodetske poslove
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5. Organizacijske i administrativne mjere zaštite od požara
a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od
požara na otvorenom prostoru, nužno je urediti okvire ponašanja
na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti
od požara.
Izvršitelj zadatka: Grad Jastrebarsko-Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i
geodetske poslove, Vatrogasna zajednica Grada Jastrebarskog
b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, portale,
web, info punktove, tiskane novine, letke, plakate i sl.) sustavno
i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu
provođenja preventvivnih mjera zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka: Grad Jastrebarsko i Vatrogasna zajednica
Grada Jastrebarskog
c) Zdenci (bunari) i ostale prirodne pričuve vode koje se
mogu koristiti za gašenje požara na otvorenom prostoru moraju
se redovito čistiti, a prilazni putovi za vatrogasna vozila održavati
prohodnima.
Izvršitelj zadatka: Grad Jastrebarsko, Vode Jastrebarsko,
Vatrogasna zajednica Grada Jastrebarskog, DVD po naseljima,
Mjesni odbori, fizičke i pravne osobe koji su vlasnici zemljišta na
kojem se nalaze pričuve vode za gašenje
d) Obvezan je nadzor i skrb nad županijskim i lokalnim cestama te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas uz ceste
mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i
zbog sprečavanja nastajanja i širenja požara po njemu.
Stoga je obavezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od
lakozapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati
požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.
Izvršitelj zadatka: Županijska uprava za ceste Zagrebačke
županije, Grad Jastrebarsko, Ceste Jastrebarsko
e) Organizirati savjetodavne sastanke sa svim sudionicima i
obveznicima provođenja zaštite od požara u cilju poduzimanja
potrebnih mjera, kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara smanjila na najmanju moguću mjeru.
Izvršitelj zadatka: Grad Jastrebarsko,Vatrogasna zajednica
Grada Jastrebarskog
f) Na snazi je Odluka o agrotehničkim mjerama, te mjerama za uređivanje o održavanje poljoprovrednih rudina, Klasa:021-05/11-01/02, Urbroj:238/12-01-11-9, od 16. lipnja 2011.
godine kojom su propisane mjere za uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala prema važećim propisima, te je određen i nadzor nad provedbom navedene Odluke.
Izvršitelj zadatka: Grad Jastrebarsko-Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, fizičke i pravne osobe koji su vlasnici
zemljišta
g) Obvezno je osigurati redovito održavanje (čišćenje) vodotokova i građevina za melioracijsku odvodnju od biljnog i komunalnog otpada
Izvršitelj zadatka: Hrvatske vode, Grad Jastrebarsko-Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje,
zaštitu okoliša i geodetske poslove
h) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne
osobe čije su građevine ili uređaji locirani u neposrednoj blizini
požara, dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njihovo
gašenje
Izvršitelj zadatka: Pravne osobe čije su građevine ili uređaji
u neposrednoj blizini požara
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Upravni odjel, nadležan za poslove zaštite od požara upoznati će sa sadržajem ovoga Provedbenog plana sve pravne subjekte
koji su istim predviđeni kao izvršitelji pojedinih zadataka.

IV.
Sredstva za provedbu obveza Grada Jastrebarskog koja proizlaze iz ovog Provedbenog plana, osigurati će se do visine utvrđene Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu.

V.
Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog jednom godišnje razmatra izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana.

VI.
Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu prvi dan od dana objave
u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/12-01-14-16
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

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

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 6. sjednici održanoj 6. veljače
2014. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o razrješenju predsjednika Odbora za financije
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
DARKO ORSAG, razrješuje se dužnosti predsjednika Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/12-01-14-18
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

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

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 6. sjednici održanoj 6. veljače
2014. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o imenovanju predsjednika Odbora za financije
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Za predsjednika Odbora za financije Gradskog vijeća Grada
Jastrebarskog imenuje se MISLAV ŽUNAC, dipl. iur.
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/12-01-14-19
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić, prof., v. r.
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Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 6. sjednici održanoj 6. veljače
2014. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o korištenju
proračunske zalihe za mjesec prosinac 2013. godine

11. veljače 2014.

2. Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 238/12-01-14-17
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

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

1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog primilo je na znanje Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac
2013. godine.

AKTI GRADONAČELNIKA
Na temelju članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka
(„Narodne novine“, broj 103/03, 118/04, 41/08, 130/11 i 106/12 –
pročišćeni tekst) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ODLUKU
o razrješenju službenice za zaštitu osobnih podataka
Članak 1.
Marica Vlašić, razrješuje se dužnosti službenice za zaštitu
osobnih podataka Grada Jastrebarskog zbog prestanka službe u
Gradu Jastrebarskom uslijed odlaska u mirovinu s 31. prosincem
2013. godine.
Članak 2.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka
o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarkog“, broj 1/13).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 008-01/14-01/03
URBROJ: 238/12-02-14-2
Jastrebarsko, 2. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13) i 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09)
gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji
Članak 1.
Za usluge radio emitiranja za potrebe Grada Jastrebarskog,
sklopit će se Ugovor s tvrtkom “RADIO JASKA d.o.o.” iz Jastre-

barskog, Strossmayerov trg 5, OIB:16494244763, na vrijeme od
1 (jedne) godine , počevši od 3. siječnja 2014. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 433-01/14-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-3
Jastrebarsko, 3. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13) i 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09)
gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

PRAVILNIK
o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih obveza
Grada Jastrebarskog
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se procedura stvaranja ugovornih
obveza, odnosno, način i postupak koji prethodi preuzimanju
ugovornih obveza na teret Proračuna Grada Jastrebarskog (u
nastavku teksta: Proračun), kao i njihovo praćenje do ispunjenja
svih ugovornih obveza.
Članak 2.
Ugovorne obveze stvaraju se sukladno odredbama Zakona o
javnoj nabavi, drugih zakonskih propisa, Plana nabave za proračunsku godinu, općih akata i posebnih odluka Grada Jastrebarskog.
II. NABAVA ROBA I USLUGA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 KUNA BEZ PDV-a I RADOVA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 500.000,00 KUNA BEZ PDV-a
Članak 3.
Upravni odjeli Grada Jastrebarskog dužni su prilikom nabave
robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez
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PDV-a, te radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna
bez PDV-a, zatražiti više ponuda (u pravilu dvije), usporediti ih,
te Gradonačelniku predložiti odabir one ponude koja najbolje ispunjava svrhu nabave po kriteriju najniže cijene, odnosno ekonomski najpovoljnije ponude, ovisno o vrsti predmeta nabave.
Obrazac Poziva za dostavu ponude sastavni je dio ovog Pravilnika (PRILOG I).
Članak 4.
Za radove procijenjene vrijednosti od 100.000,00 do
500.000,00 kuna bez PDV-a ponuditelj mora dostaviti:
Izjavu da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu
za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno osuđena
za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća
kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za
zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju
(članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak
253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja
poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak
258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje
mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak
296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog
djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog
zakona,
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita
u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti
(članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti
(članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog
zakona („narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 111/03.,
190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11.
i 143/12.), ne stariju od 3 mjeseca od dana primitka poziva za
dostavu ponude;
Dokaz da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih
obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim
ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, odnosno potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana
primitka poziva za dostavu ponude i
Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, ne stariji od 3
mjeseca od dana primitka poziva za dostavu ponude.
Članak 5.
Kada se nabava vrši po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, kao kriterij za odabir, osim cijene, mogu se koristiti i drugi
kriteriji povezani s predmetom nabave, kao što su: kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i
tehnička pomoć, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja.
Članak 6.
Nakon odabira ponude, o čemu Zaključkom odlučuje Gradonačelnik, pristupa se sklapanju Ugovora.
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Nakon što bude izrađen prijedlog ugovora, službenik koji ga
je izradio i pročelnik upravnog odjela na koji se odnosi predmetni ugovor obvezni su u lijevom donjem uglu svake stranice svih
primjeraka ugovora staviti svoj paraf.
Potreban broj primjeraka ugovora pročelnik nadležnog
Upravnog odjela dužan je potom dostaviti službeniku koji je Pravilnikom o registru jedinstvenih evidencija Grada Jastrebarskog
zadužen za ustroj i vođenje evidencije ugovora, koji će ugovoru
dodijeliti broj iz Registra ugovora.
Ugovor pripremljen na način utvrđen stavkom 2. i 3. ovog
članka predaje se Gradonačelniku na potpis.
Nakon što je Ugovor potpisan od svih ugovornih strana,
upravni odjel u čijem je djelokrugu ugovor, dostavlja jedan primjerak ugovora Upravnom odjelu za financije.
Članak 7.
Roba, radovi i usluge do 10.000,00 kuna bez PDV-a nabavljaju se putem narudžbenice, osim pružanja usluga nadzora nad
izvođenjem radova, za koje se sklapa ugovor, u skladu s odredbama članka 3. i 4. ovog Pravilnika.
Pročelnik nadležnog upravnog odjela, dužan je zatražiti više
ponuda, usporediti pristigle ponude i izvršiti odabir.
Nakon odabira daje se nalog službeniku koji je Pravilnikom o
registru jedinstvenih evidencija Grada Jastrebarskog zadužen za
ustroj i vođenje evidencije narudžbenica za sastavljanje narudžbenice za određenu vrstu roba, radova ili usluga.
Narudžbenica obavezno sadrži sljedeće podatke: redni broj,
naziv naručitelja, naziv isporučitelja, način plaćanja, proračunsku
poziciju/evidencijski broj nabave, način plaćanja i otpreme, opis
robe, radova i usluga, cijenu i rok isporuke.
Propisno sastavljenu narudžbenicu potpisuju: pročelnik nadležnog upravnog odjela, osoba koja ju je sastavila i odgovorna
osoba.
Članak 8.
Nakon što je narudžbenica potpisana i ovjerena, službenik iz
članka 5. stavka 3. unosi je u centralnu evidenciju narudžbenica koja se vodi u elektronskom obliku i sadrži sljedeće podatke:
broj, upravni odjel, datum narudžbe, predmet nabave, dobavljač,
iznos ponude, rok, tko je narudžbenicu odobrio, datum isporuke,
trajanje isporuke, fakturirano, iznos i broj URA-e.
Narudžbenica se naknadno prilaže uz zaprimljeni račun te se
putem službenika zaduženog za poslove uredskog poslovanja dostavlja u Upravni odjel za financije.
Službenik Upravnog odjela za financije u čijem su djelokrugu
poslovi likvidacije potom upisuje iznos i broj URA-e u centralnu
evidenciju narudžbenica.
III. NABAVA ROBE I USLUGA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI IZNAD 200.000,00 KN I RADOVA PROCIJENJENE
VRIJEDNOSTI IZNAD 500.000,00 KUNA
Članak 9.
Nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti iznad
200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti iznad 500.000,00 kuna bez PDV-a provodi se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Članak 10.
Zahtjev za pokretanje postupka javne nabave podnosi pročelnik upravnog odjela za koji se nabava vrši upravnom odjelu u
čijem su djelokrugu poslovi javne nabave, sa dostavom svih podataka koji su potrebni za izradu dokumentacije za nadmetanje.
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Obrazac Zahtjeva za pokretanje postupka javne nabave sastavni je dio ovog Pravilnika (PRILOG II).

krugu predmet ugovaranja, od potpisa ugovora pa do konačnog
izvršenja ugovorne obveze.

Postupak javne nabave provodi upravni odjel u čijoj su nadležnosti poslovi javne nabave.

Praćenje izvršavanja ugovornih obveza obuhvaća provjere po
svim elementima ugovora, a osobito praćenje izvršenja ugovora unutar zadanih rokova, preuzimanje i po potrebi aktiviranje
instrumenata osiguranja, procjena kvalitete izvršenih radova/
usluga, primopredaja izvršenih radova, primjena ugovorne kazne
i slično.

IV. STVARANJE UGOVORNIH OBVEZA TEMELJEM
DRUGIH ZAKONSKIH PROPISA I OPĆIH AKATA GRADA
JASTREBARSKOG
Članak 11.
Stvaranje ugovornih obveza iz drugih područja samoupravnog djelokruga Grada Jastrebarskog (kupoprodaja nekretnina,
zakup poslovnog prostora, najam stambenog prostora, zakup javnih površina, stvarno pravni odnosi, dodjela stipendija, koncesija
i slično) nastaju sukladno pozitivnim zakonskim propisima koji
uređuju navedenu materiju te važećim općim aktima Grada Jastrebarskog.
V. UGOVORNE ODREDBE I PRAĆENJE UGOVORNIH
OBVEZA
Članak 12.
U ugovorima predmet kojih je izvođenje radova, potrebno je
ugovoriti instrumente osiguranja kvalitete izvedenih radova i otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku kao i ugovornu kaznu
za prekoračenje ugovorenog roka izvedbe uz primjenu ostalih
odredaba Zakona o obveznim odnosima koje se odnose na osiguranje ispunjenja ugovornih obveza.
Članak 13.
Izvršavanje ugovornih obveza prati pročelnik upravnog odjela koji je predložio sklapanje ugovora odnosno u čijem je djelo-

Svi preuzeti instrumenti osiguranja izvršenja ugovorne obveze bez odgode se ovlaštenom službeniku Ureda gradonačelnika
radi pohrane u trezor.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik
o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog od 13. kolovoza 2012. godine, KLASA: 022-06/1301/26, URBROJ: 238/12-02-12-10 („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/12).
KLASA: 022-06/14-01/01
URBROJ: 238/12-02-14-5
Jastrebarsko, 17. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog, Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, dana 17. siječnja
2014. godine donio je

IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika Gradonačelnika Grada Jastrebarskog
Članak 1.
U Poslovniku Gradonačelnika Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/11) u članku 24. stavak 1.
mijenja se i glasi:
„Prijedlozi akata kojih su predlagatelji uprava tijela Grada
dostavljaju se voditelju Ureda gradonačelnika po dobivenoj obavijesti o terminu održavanja kolegija.“
Stavak 4. mijenja se i glasi:
„Materijali za sjednicu Kolegija predaju se u pisanom obliku
za Gradonačelnika i zamjenike Gradonačelnika, voditelju Ureda
gradonačelnika, te se istodobno u digitalnom obliku u doc/docx
(word) formatu, šalju u predviđeni zajednički spremnik označen
kao Razmjena/Kolegij gradonačelnika/redni broj sjednice. Dokument je kod spremanja potrebno označiti rednim brojem sjednice
Kolegija te oznakom vrste akta s punim nazivom.“
Članak 2.
U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Nakon što je prijedlog akta usvojen na sjednici Kolegija,
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voditelj Ureda gradonačelnika dostavlja akte na potpis Gradonačelniku u potrebnom broju primjerka.“
Članak 3.
Izmjene i dopune Poslovnika Gradonačelnika Grada Jastrebarskog stupaju na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom
vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/01
URBROJ: 238/12-02-14-4
Jastrebarsko, 17. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
28/10), članka 2. stavka 2. Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 5/12) i
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaće službenika
i namještenika u upravnim tijelima Grada
Jastrebarskog
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Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog.
Članak 2.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u
upravnim tijelima Grada Jastrebarskog utvrđuje se u bruto iznosu
od 2.187,00 kn.
Članak 3.
Osnovica utvrđena člankom 2. ove Odluke primjenjivat će se
počev od obračuna plaće za mjesec siječanj 2014. godine.
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upravnim tijelima Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 1/13).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/01
URBROJ: 238/12-02-14-3
Jastrebarsko, 17. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 48. Statuta Grada
Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, 23. siječnja 2014.
godine, donio je

PLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2014. GODINU
Ovim Planom nabave utvrđuje se nabava za proračunsku 2014. godinu prema slijedećoj evidenciji nabave
Red. br.
Predmet nabave
Evidencijski
Procijenjena
Vrsta
			
broj nabave
vrijednost
postupka
						

Ugovor/
Okvirni
sporazum

Planirani
početak
postupka

A) GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK
1. Reprezentacija
A14-001
32.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
srpanj 2014.
C) UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
1. Pružanje usluga deratizacije na području
Grada Jastrebarskog
C14-001
20.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
svibanj 2014.
2. Pružanje usluga dezinsekcije na području
Grada Jastrebarskog
C14-002
65.600,00
izravno ugovaranje
ugovor
svibanj 2014.
E) UPRAVNI ODJEL ZA STAMB.-KOMUNALNE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I GEODETSKE POSLOVE						
E1) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		
1. Prometna signalizacija- vertikalna
1E14-001
24.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
2. Prometna signalizacija- horizontalna
1E14-002
48.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
3. Koševi za smeće, klupe, natpisne ploče
1E14-003
32.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
4. Ukrasi za blagdansko uređenje grada
1E14-004
24.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
5. Opskrba električnom energijom
1E14-005 800.000,00
otvoreni
ugovor
srpanj 2014.
							
							
E2) GRADNJA JAVNIH POVRŠINA						
1. Nogostup Čeglje- izgradnja
2E14-001 480.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
2. Nogostup Volavje- izgradnja
2E14-002 360.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
3. Nogostup Gornji Desinec- izgradnja
2E14-003 200.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
veljača 2014.
4. Nogostup Čabdin- projekt
2E14-004
24.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
5. Autobusne čekaonice (2 kom)- nabava i montaža 2E14-005
40.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
E3) GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA						
1. Glavna gradska prometnica GG1:
dionica Radnička cesta-Murat- projekt
3E14-001 160.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
2. Glavna gradska prometnica GG1:
geodetsko-katastarske usluge
3E14-002
80.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
3. Radnička cesta- izgradnja
3E14-003 880.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
4. Ulica u Južnoj zoni- izgradnja
3E14-004 120.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
5. Ulica S. Medvedovskog- izgradnja
3E14-005 120.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
6. Ulica I.B. Mažuranić- proširenje mosta
3E14-006 148.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
veljača 2014.
7. Klizište Ivančići- sanacija
3E14-007 172.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
8. Klizište Gornje Malunje- projekt
3E14-008
28.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
9. Parkiralište kod Osnovne škole- projekt
3E14-009
80.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
10. Geodetsko-katastarske usluge- nerazvrstane ceste 3E14-010
80.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
11. Geodetsko-katastarske uslugePGP, razrada planova
3E14-010
80.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
E4) GRADNJA JAVNE RASVJETE						
1. Produžeci u naseljima
4E14-001 240.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		

Planirano
trajanje
ugovora
srpanj 2015.
listopad 2014.
listopad 2014.

1 godina od
dana
sklapanja
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Red. br.
Predmet nabave
Evidencijski
Procijenjena
Vrsta
			
broj nabave
vrijednost
postupka
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Ugovor/
Okvirni
sporazum

Planirani
početak
postupka

E6) ZAŠTITA OKOLIŠA						
1. Higijeničarska služba
6E14-001 152.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
lipanj 2014.
E7) ZAŠTITA I OČUVANJE SPOMENIKA KULTURNE BAŠTINE			
1. Župna crkva Sv.Nikole, Jastrebarsko
7E14-001 120.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
2. Napoleonova bolnica- sanacija krovišta
7E14-002 400.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
F) GRADSKA SLUŽBA						
1. Uredski materijal
F14-001
44.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
siječanj 2014.
2. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
F14-002
24.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
srpanj 2014.
3. Motorni benzin
F14-003
64.000,00
izravno ugovaranje			
4. Plin
F14-004
76.000,00
izravno ugovaranje			
5. Usluge telefona i telefaksa
F14-005
60.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
srpanj 2014.
6. Usluge mobilne telefonije
F14-006
52.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
lipanj 2014.
7. Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
F14-007
152.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
svibanj 2014.
8. Usluge održavanja prijevoznih sredstava
F14-008
24.000,00
izravno ugovaranje			
9. Usluge promidžbe i informiranjaobjava natječaja i oglasa
F14-009
28.000,00
izravno ugovaranje			
10. Usluge održavanja informatičkog sustava i opreme F14-010
72.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
ožujak 2014.
11. Operativni leasing-najam osobnog automobila
za potrebe Grada Jastrebarskog
F14-011
104.000,00
izravno ugovaranje			
12. Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi
zaposlenika
F14-012
32.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
srpanj 2014.
13. Najam servera
F14-013
24.600,00
izravno ugovaranje
ugovor
svibanj 2014.
14. Najam fotokopirnih uređaja
F14-014
68.800,00
izravno ugovaranje
ugovor
svibanj 2014.
15. Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
F14-015
136.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
rujan 2014.
16. Usluge ažuriranja računalnih baza
F14-016
80.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
siječanj 2014.
17. Usluge tiskanja “Službenog vjesnika”
F14-017
80.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
srpanj 2014.
18. Ulaganja u računalne programe
F14-018
88.000,00
izravno ugovaranje			
19. Održavanje sustava za upravljanje
dokumentacijom
F14-019
13.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
siječanj 2014.
20. Plemeniti metali-nabava zlatnika za Dan grada
F14-020
50.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
G) URED GRADONAČELNIKA						
1. Grafičke i tiskarske usluge
G14-001
24.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
2. Usluge radio emitiranja
G14-002
224.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
siječanj 2014.

Planirano
trajanje
ugovora
lipanj 2015.

siječanj 2015.
srpanj 2015.
srpanj 2015.
srpanj 2015.
svibanj 2015.

ožujak 2015.

srpanj 2015.
svibanj 2015.
svibanj 2015.
rujan 2014.
siječanj 2015.
srpanj 2015.
siječanj 2015.

siječanj 2015.

Članak 2.
Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 022-06/14-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-10
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13 – pročišćeni tekst) i članka 48. stavka 4. alineje 29. Statuta
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o razrješenju 3 člana Školskog odbora
Glazbene škole Jastrebarsko
I.
Utvrđuje se da je s danom 14. siječnja 2014. godine istekao
mandat Školskog odbora Glazbene škole Jastrebarsko te se slijedom toga razrješuju dužnosti člana Školskog odbora Glazbene
škole Jastrebarsko:
1. Domagoj Šlat,
2. Aleksandar Stanić,
3. Filip Tončić.

- imenovani u Školski odbor Glazbene škole Jastrebarsko od
strane osnivača Grada Jastrebarskog.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“ te će se dostaviti Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog u roku od 8 dana od
donošenja.
KLASA: 022-06/14-01/2
URBROJ: 238/12-02-14-8
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13 – pročišćeni tekst) i članka 48. stavka 4. alineje 29. Statuta
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
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broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o imenovanju 3 člana Školskog odbora
Glazbene škole Jastrebarsko
I.
U Školski odbor Glazbene škole Jastrebarsko od strane osnivača Grada Jastrebarskog imenuju se:
1. Domagoj Šlat,

11. veljače 2014.

06/14-01/01, URBROJ: 238/12-02-14-5 od 17. siječnja 2014.,
članka 18. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11,
83/13 i 143/13) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o korištenju i održavanju
integralnog informacijskog sustava
Članak 1.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“ te će se dostaviti Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog u roku od 8 dana od
donošenja.

Za pružanje usluga korištenja i održavanja integralnog informacijskog sustava, sklopit će se Ugovor s tvrtkom „LIBUSOFT
CICOM“ d.o.o. za informacijske tehnologije iz Zagreba, Remetinečka cesta 7a, OIB: 14506572540, na vrijeme od 1 (jedne) godine. Mjesečna naknada održavanja iznosi 5.003,75 kn, uvećano za
iznos PDV-a, tako da je ukupna cijena 60.045,00 kuna bez PDVa, plus PDV 25% u iznosu od 15.011,25 kn, što sveukupno iznosi
75.056,25 kuna (slovima: sedamdesetpettisućapedesetšestkuna i
dvadesetpet lipa) godišnje.

KLASA: 022-06/14-01/2
URBROJ: 238/12-02-14-9
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

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

2. Aleksandar Stanić,
3. Marijan Bernat

II.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 3. Pravilnika o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog, KLASA: 02206/14-01/01, URBROJ: 238/12-02-14-5 od 17. siječnja 2014.,
članka 18. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11,
83/13 i 143/13) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13) 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 25% u iznosu od 2.475,00 kn, što ukupno iznosi
12.375,00 kuna (slovima: dvanaesttisućatristosaedamdesetpet
kuna godišnje.

Članak 2.

KLASA: 022-06/14-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-11
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 3. Pravilnika o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“ broj 2/14) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13
i 3/13) gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji
Članak 1.

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

Za poslove pripreme Prijave, izrade Studije izvedivosti i
Analize troškova i koristi za Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu u okviru „Operativnog programa
Regionalna konkurentnost 2007.-2013.“ koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, sklopit će se
Ugovor o poslovnoj suradnji s tvrtkom „OIKOS Održivi razvoj“
d.o.o. iz Rijeke, Osiječka 39, OIB: 57970825427, u iznosu od
29.500,00 kn bez PDV-a, plus PDV 25% u iznosu od 7.375,00 kn,
što ukupno iznosi 36.875,00 kn (slovima: tridesetšesttisućaosamstosedamdesetpet kuna).

KLASA: 022-06/14-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-12
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

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

Članak 2.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 3. Pravilnika o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog, KLASA: 022-

Članak 2.

KLASA: 302-01/14-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-4
Jastrebarsko, 30. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

11. veljače 2014.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) i članka
18. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13,
143/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Sporazuma o raskidu Ugovora o pružanju
usluga tiskanja službenog glasila
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Sporazum o raskidu Ugovora o
pružanju usluga tiskanja službenog glasila grada Jastrebarskog
s tvrtkom „NAKLADA SLAP“ d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 33,
OIB: 70108447975 kojim se Ugovor o pružanju usluga tiskanja službenog glasila grada Jastrebarskog, KLASA; 433-01/1301/33, URBROJ: 238/12-02-13-5 sklopljen 12. srpnja 2013. godine, raskida s 31. siječnjem 2014. godine.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 433-01/13-01/33
URBROJ: 238/12-02-14-11
Jastrebarsko, 31. siječnja 2014.
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KLASA: 022-06/13-01/33
URBROJ: 238/12-02-13-16
Jastrebarsko, 27. studenog 2013.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju II. Aneksa Ugovora o održavanju
čistoće javnih zelenih površina na području Grada
Jastrebarskog u 2013. godini
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će s trgovačkim društvom CESTE
JASTREBARSKO d.o.o. iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana
47, II. Aneks Ugovora o održavanju čistoće javnih zelenih površina na području Grada Jastrebarskog u 2013. godini od 10.
siječnja 2013., KLASA: 363-02/13-01/02, URBROJ: 238/12-0213-4.

II.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 7. Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih i drugih prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj
1/13) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli poslovnog prostora na privremeno korištenje
trgovačkom društvu CESTE JASTREBARSKO d.o.o.
I.
Trgovačkom društvu CESTE JASTREBARSKO d.o.o., Dr.
Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko, dodjeljuje se na privremeno
korištenje poslovni prostor u vlasništvu Grada Jastrebarskog, na
adresi Dr. Franje Tuđmana 43a, Jastrebarsko, u zgradi izgrađenoj
na k.č.br. 1130/2, kojeg čini 79,35 m² zatvorenog prostora te 37,0
m² prostora otvorene terase.

II.

Grad Jastrebarsko će za radove koji su predmet II. Aneksa
iz točke I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu CESTE
JASTREBARSKO d.o.o. iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana
47, iznos od 70.965,00 kn uvećan za PDV 25% od 17.741,25 kn,
odnosno sveukupno iznos od 88.706,25 kn (slovima: osamdesetosamtosićasedamstošest kuna i dvadesetpet lipa).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2013. 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“.
KLASA: 363-02/13-01/02
URBROJ: 238/12-02-13-10
Jastrebarsko, 5. prosinca 2013.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Poslovni prostor iz točke 1. ovog Zaključka, dodjeljuje se na
privremeno korištenje na vrijeme od 5 (pet) godina, bez naknade.

III.
Temeljem ovog Zaključka Grad Jastrebarsko i trgovačko
društvo CESTE JASTREBARSKO d.o.o., sklopiti će Dodatak
Ugovoru o davanju na privremeno korištenje prostora od 28. lipnja 2013. godine, KLASA: 372-01/13-01/8, URBROJ: 238/1202-13-5, kojim će se utvrditi da ukupna površina prostora koji se
dodjeljuje na privremeno korištenje iznosi 172,9 m² zatvorenog
prostora i 74,0 m² prostora otvorene terase.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Dodatka Ugovora o obavljanju poslova
održavanja javne rasvjete na području Grada
Jastrebarskog u 2013. godini

IV.

I.

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

Grad Jastrebarsko sklopiti će s trgovačkim društvom CESTE
JASTREBARSKO d.o.o. iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana
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47, Dodatak Ugovora o obavljanju poslova održavanja javne
rasvjete na području Grada Jastrebarskog u 2013. godini od 19.
travnja 2013., KLASA: 310-02/13-01/01, URBROJ: 238/12-0213-4, prema Ponudi iskopa i sanacije rova za postavu EE kabela
na lokaciji Gović u Jastrebarskom od 03. prosinca 2013.

II.
Grad Jastrebarsko će za radove prema Ponudi navedenoj u
točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu CESTE JASTREBARSKO d.o.o. iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana 47
iznos od 31.888,80 kn uvećano za PDV 25% u iznosu od 7.972,20
kn, odnosno sveukupno 39.861,00 kn (slovima: tridesetosamtisućaosamstošezdesetjedna kuna i nula lipa).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2013. 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“.

11. veljače 2014.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13, 3/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o sponzorstvu s LIDL
HRVATSKA d.o.o. k.d.
Članak 1.
Grad Jastrebarsko sklopit će sa trgovačkim društvom LIDL
HRVATSKA d.o.o. k.d. Ugovor o sponzorstvu kojim će regulirati
međusobni odnosi, prava i obveze Sponzora i Korisnika u vezi
sponzoriranja projekta „Zajedno gradimo most“, čija je svrha prikupljanje sredstava za izgradnju građevine – drveni most Reka
na dijelu kč.br. 995 i dijelu kč.br. 1660/4, obje k.o. Jastrebarsko.
Članak 2.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 382-01/13-01/17
URBROJ: 238/12-02-13-2
Jastrebarsko, 16. prosinca 2013.

KLASA: 310-02/13-01/01
URBROJ: 238/12-02-13-8
Jastrebarsko, 5. prosinca 2013.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Predugovora o prodaji ugostiteljske
opreme

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o nabavi opreme za božićnu i
novogodišnju rasvjetu

I.

I.

Grad Jastrebarsko sklopiti će Predugovor o prodaji ugostiteljske opreme koja se nalazi u poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Jastrebarskog – „Vinski podrum“ s kupcem Željkom
Jerečićem iz Jastrebarskog, Donji Desinec 114, vlasnikom ugostiteljskog obrta „KISS“ iz Klinča Sela, Karlovačka 15, OIB:
06842691749.

Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o nabavi opreme za božićnu i novogodišnju rasvjetu za područje grada Jastrebarskog,
s trgovačkim društvom VISTA TEAM d.o.o. trgovina, poslovne usluge i turistička agencija, Marsovo polje 12, Pula, OIB:
52458271204, zastupanom po Moiri Barlessi.

II.
Kupoprodajna cijena ugostiteljske opreme koja je predmet
prodaje iznosi 75.610,00 kn. Procjena vrijednosti ugostiteljske
opreme temelji se na Elaboratu stalnog sudskog vještaka za procjenu ugostiteljske opreme i namještaja u javnim objektima, Kažimira Bezića iz Matulja od 12. prosinca 2013. godine.

Za nabavu opreme utvrđene točkom I. ovog Zaključka, Grad
Jastrebarsko isplatiti će trgovačkom društvu VISTA TEAM d.o.o.
trgovina, poslovne usluge i turistička agencija, Marsovo polje 12,
Pula, iznos od 14.155,00 kn uvećano za PDV 25% od 3.538,75
kn, odnosno sveukupno iznos od 17.693,75 kuna (slovima: sedamnaesttisućašestodevedesettri kune i sedamdesetpet lipa).

III.

III.

II.

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

Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2013. godinu.

KLASA: 372-03/13-01/04
URBROJ: 238/12-02-13-21
Jastrebarsko, 13. prosinca 2013.

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

IV.

11. veljače 2014.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

KLASA: 363-05/13-01/04
URBROJ: 238/12-02-13-3
Jastrebarsko, 19. prosinca 2013.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi Izvješća o stanju u
prostoru Grada Jastrebarsko
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izradi Izvješća o stanju u prostoru Grada Jastrebarsko s trgovačkim društvom URBING d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša iz
Zagreba, Av. V. Holjevca 20, OIB:74221476988, zastupanom po
direktoru Zvonimiru Kufrinu, dipl.ing.arh.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu URBING d.o.o. za poslove
prostornog uređenja i zaštite okoliša iz Zagreba, Av. V. Holjevca
20, iznos od 28.000,00 kn uvećano za PDV 25% od 7.000,00 kn,
što sveukupno iznosi 35.000,00 kn (slovima: tridesetpettisuća
kuna i nula lipa).
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podrum, V. Mačeka 2, Jastrebarsko, kojeg sklapaju Grad Jastrebarsko i Ugostiteljski obrt KISS, vl. Jerečić Željko, Karlovačka
ulica 15, Klinča Sela.

II.
Prijedlog Ugovora o prijenosu Ugovora o korištenju javne
usluge na mreži niskog napona za Vinski podrum, V. Mačeka 2,
Jastrebarsko, prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni
dio.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 372-03/11-01/11
URBROJ: 238/12-02-13-60
Jastrebarsko, 31. prosinca 2013.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Aneksa Predugovora o prodaji
ugostiteljske opreme i Ugovora o kupoprodaji
ugostiteljske opreme

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2013. godinu.

IV.
Za provedbu ovog Zaključka, određuje 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: 022-06/13-01/35
URBROJ: 238/12-02-13-21
Jastrebarsko, 19. prosinca 2013.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donio je

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o prijenosu Ugovora o korištenju
javne usluge na mreži niskog napona za Vinski
podrum, V. Mačeka 2, Jastrebarsko
I.
Daje se suglasnost na prijedlog Ugovora o prijenosu Ugovora o korištenju javne usluge na mreži niskog napona za Vinski

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Aneks Predugovora o prodaji
ugostiteljske opreme od 13.12.2013., KLASA: 327-03/13-01/04,
URBROJ: 238/12-02-13-22, s kupcem Željkom Jerečićem iz Jastrebarskog, Donji Desinec 114, vlasnikom ugostiteljskog obrta
„KISS“ iz Klinča Sela, Karlovačka 15, OIB: 06842691749.

II.
Temeljem Predugovora o prodaji ugostiteljske opreme
KLASA: 327-03/13-01/04, URBROJ: 238/12-02-13-22 od
13.12.2013. i Aneksa Predugovora iz točke I. ovog Zaključka,
Grad Jastrebarsko, kao prodavatelj, sklopit će Ugovor o kupoprodaji ugostiteljske opreme s kupcem Željkom Jerečićem iz Jastrebarskog, Donji Desinec 114, vlasnikom ugostiteljskog obrta
„KISS“ iz Klinča Sela, Karlovačka 15, OIB: 06842691749.

III.
Kupoprodajna cijena ugostiteljske opreme koja je predmet
prodaje iznosi 60.488,00 kn uvećano za PDV 25% od 15.122,00
kn, odnosno sveukupno 75.610,00 kn. Procjena vrijednosti ugostiteljske opreme temelji se na Elaboratu stalnog sudskog vještaka za procjenu ugostiteljske opreme i namještaja u javnim objektima, Kažimira Bezića iz Matulja od 12. prosinca 2013. godine.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 372-03/13-01/04
URBROJ: 238/12-02-14-32
Jastrebarsko, 3. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog («Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donio je

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj financijskoj pomoći T.D. Vode
Jastrebarsko d.o.o. za radove na produžetku
vodovoda u Gornjem Desincu (Vrtić, II. i III. faza)
i sanaciji gubitaka na vodoopskrbnoj mreži Grada
Jastrebarskog

11. veljače 2014.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

I.

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o obavljanju komunalne
djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta na
području Grada Jastrebarskog u 2014. godini

Odobrava se kapitalna financijska pomoć T.D. Vode Jastrebarsko d.o.o. za radove na produžetku vodovoda u Gornjem Desincu (Vrtić, II. i III. faza) i sanaciji gubitaka na vodoopskrbnoj
mreži Grada Jastrebarskog. Produžetkom vodovoda u Gornjem
Desincu osigurat će se kvalitetnija vodoopskrba tog naselja, a
izvedbom radova na sanaciji vodoopskrbne mreže smanjit će se
nekontrolirani gubitak vode u mreži.

Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Jastrebarskog u 2014. godini s trgovačkim društvom CESTE
JASTREBARSKO d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko,
OIB:10339976418.

II.

II.

Troškovi radova iz st. I. ovog Zaključka iznose 242.595,39
kn, a čine ih troškovi produžetka glavnog voda vodovoda u Gornjem Desincu u iznosu od 76.896,46 kn (interne situacije Voda
Jastrebarsko d.o.o.: produžetak glavnog voda Vrtić, II.faza- situacija br.14/0002 od 2. siječnja 2014.= 27.059,82 kn i produžetak
glavnog voda Vrtić, III.faza- situacija br.14/0003 od 2. siječnja
2014.= 49.836,64 kn) i troškovi radova na sanaciji gubitaka na
vodoopskrbnoj mreži u iznosu od 165.698,93 kn (interna situacija Voda Jastrebarsko d.o.o.: sanacija gubitaka na vodoopskrbnoj
mreži- situacija br.14/0001 od 2. siječnja 2014.= 165.698,93 kn).
Grad Jastrebarsko isplatit će sredstva u ukupnom iznosu od
242.595,39 kn, kao kapitalnu pomoć iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, broj konta: 386 Kapitalne pomoći, kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda, program: Izgradnja komunalno-vodnih građevina, 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 2014. godinu, stavak I.: Gradnja građevina za javnu vodoopskrbu, točka
3.: Produžeci i rekonstrukcije glavnog voda vodovoda, i točka 4.:
Smanjenje gubitaka na vodoopskrbnoj mreži.

I.

Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu.

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-13
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

III.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 242.595,39
kn (slovima: dvjestočetrdesetdvijetisućepetstodevedesetpet kuna
i tridesetdevet lipa) doznačit će se u korist žiro-računa T.D. Vode
Jastrebarsko d.o.o u Raiffeisenbank Austria d.d., broj žiro-računa
HR1924840081101514353, najkasnije u roku od 30 dana od dana
donošenja ovog Zaključka.

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o obavljanju komunalne
djelatnosti - održavanje čistoće javnih zelenih
površina na području Grada Jastrebarskog u 2014.
godini

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 Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 363-01/14-01/01
URBROJ: 238/12-02-14-3
Jastrebarsko, 10. siječnja 2014.

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti - održavanje čistoće javnih zelenih površina na
području Grada Jastrebarskog u 2014. godini s trgovačkim društvom CESTE JASTREBARSKO d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47,
Jastrebarsko, OIB:10339976418.

II.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu.

11. veljače 2014.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
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III.

I.

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

Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti - održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na
području Grada Jastrebarskog u 2014. godini s trgovačkim društvom CESTE JASTREBARSKO d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47,
Jastrebarsko, OIB:10339976418.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/2
URBROJ: 238/12-02-14-14
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

II.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu.

III.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

IV.
Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o obavljanju komunalne
djelatnosti - održavanje čistoće javnih prometnih
površina na području Grada Jastrebarskog u 2014.
godini

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/2
URBROJ: 238/12-02-14-16
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti - održavanje čistoće javnih prometnih površina na
području Grada Jastrebarskog u 2014. godini s trgovačkim društvom CESTE JASTREBARSKO d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 47,
Jastrebarsko, OIB:10339976418.

II.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o održavanju poslovnoga
prostora u Jastrebarskom, Dr. Franje Tuđmana 47 za
2014. godinu

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/2
URBROJ: 238/12-02-14-15
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o održavanju poslovnoga prostora u Jastrebarskom, Dr. Franje Tuđmana 47 za 2014.
godinu s trgovačkim društvom CESTE JASTREBARSKO d.o.o.,
Dr. Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko, OIB:10339976418.

II.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu.

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

IV.
Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o obavljanju komunalne
djelatnosti – održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete na području Grada Jastrebarskog u 2014.
godini

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-17
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Dodatka Ugovora o zakupu poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog s
Raiffeisenabnk Austria d.d.
I.
Grad Jastrebarsko, kao zakupodavac i Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, kao zakupnik, zaključili su dana
12. rujna 2006. godine Ugovor o zakupu poslovnog prostora u
vlasništvu Grada Jastrebarskog KLASA: 372-03/03-01/12, URBROJ: 238/12-03-06-12, za poslovni prostor u Jastrebarskom,
ulica Dr. Franje Tuđmana u prizemlju kuće br. 43a i 43b, ukupne
površine 220 m².

II.
Grad Jastrebarsko i Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska
59, Zagreb, zaključit će Dodatak Ugovora iz točke I. ovog Zaključka kojim će se izmijeniti ugovorna odredba o visini zakupnine, na način da će se na ugovoreni iznos mjesečne zakupnine obračunati porez na dodanu vrijednost, sukladno odredbama
članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13) i članka 5.
Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“,
broj 79/13, 85/13 i 160/13).

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-18
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

11. veljače 2014.

ne zakupnine obračunati porez na dodanu vrijednost, sukladno
odredbama članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13)
i članka 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost („Narodne
novine“, broj 79/13, 85/13 i 160/13).

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-19
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Dodatka Ugovora o zakupu poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog „Vinski podrum“
I.
Grad Jastrebarsko, kao zakupodavac i Željko Jerečić, Donji
Desinec 114, Jastrebarsko, OIB: 06842691749, vlasnik ugostiteljskog obrta „KISS“, Karlovačka 15, Klinča Sela, kao zakupnik,
zaključili su dana 13. prosinca 2013. godine Ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog KLASA: 37203/13-01/04, URBROJ: 238/12-02-13-18, za poslovni prostor
- „Vinski podrum“ u Jastrebarskom, Vladka Mačeka 2, ukupne
površine 125 m², solemniziran kod javnog bilježnika u Jastrebarskom Stjepana Volarića pod brojem OV-9787/13, 13. prosinca
2013. godine.

II.
Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Dodatka Ugovora o zakupu poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog s
trgovačkim društvom HP – Hrvatska pošta d.d.
I.
Grad Jastrebarsko, kao zakupodavac i trgovačko društvo
HP – Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, Zagreb, kao zakupnik,
zaključili su dana 4. siječnja 1999. godine Ugovor o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog KLASA: 37203/99-01/04, URBROJ: 238/12-03-99-1, za poslovni prostor u
Gorici Svetojanskoj, u zgradi Društvenog doma, ukupne površine
21,5 m².

II.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo HP – Hrvatska pošta
d.d., Jurišićeva 13, Zagreb, zaključit će Dodatak Ugovora iz točke I. ovog Zaključka kojim će se izmijeniti ugovorna odredba o
visini zakupnine, na način da će se na ugovoreni iznos mjeseč-

Grad Jastrebarsko i Željko Jerečić, Donji Desincec 114, Jastrebarsko, OIB: 06842691749, zaključit će Dodatak Ugovora iz
točke I. ovog Zaključka kojim će se izmijeniti ugovorna odredba
o visini zakupnine, na način da će se na ugovoreni iznos mjesečne zakupnine obračunati porez na dodanu vrijednost, sukladno
odredbama članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13)
i članka 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost („Narodne
novine“, broj 79/13, 85/13 i 160/13).

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-20
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

11. veljače 2014.
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ZAKLJUČAK
o sklapanju Dodatka Ugovora o zajedničkom zakupu
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog
I.
Grad Jastrebarsko, kao zakupodavac i Marijan Volmut, Cvetković 13, Jastrebarsko, OIB: 81072389039 te Dejan Volmut,
Kralja Tomislava 29/4, Jastrebarsko, OIB: 28158980548 kao
zajednički zakupnici, zaključili su dana 13. veljače 2013. godine Ugovor o zajedničkom zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog KLASA: 372-03/12-01/16, URBROJ:
238/12-02-12-4, za poslovni prostor u Jastrebarskom, Vladka
Mačeka 1, ukupne površine 6,00 m².

II.
Grad Jastrebarsko i zajednički zakupnici Marijan Volmut,
Cvetković 13, Jastrebarsko, OIB: 81072389039 te Dejan Volmut,
Kralja Tomislava 29/4, Jastrebarsko, OIB: 28158980548, zaključit će Dodatak Ugovora iz točke I. ovog Zaključka kojim će se
izmijeniti ugovorna odredba o visini zakupnine, na način da će se
na ugovoreni iznos mjesečne zakupnine obračunati porez na dodanu vrijednost, sukladno odredbama članka 6. stavka 5. Zakona
o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13,
99/13, 148/13 i 153/13) i članka 5. Pravilnika o porezu na dodanu
vrijednost („Narodne novine“, broj 79/13, 85/13 i 160/13).

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-21
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/019, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Aneksa Sporazuma o podmirenju
dugovanja s trgovačkim društvom “MAR-SAN
USLUGE” d.o.o.
Članak 1.
Grad Jastrebarsko sklopit će s trgovačkim društvom “MARSAN USLUGE” d.o.o. Aneks Sporazuma o podmirenju dugovanja Klasa: 372-03/11-01/11, Urbroj: 238-12-02-13-54 od
13.12.2013. godine kojim će se utvrditi da je u iznos procijenjene
vrijednosti ugostiteljske opreme stečene temeljem navedenog
Sporazuma 2. siječnja 2014. godine uračunat iznos PDV-a od
25%, tako da procijenjena vrijednost ugostiteljske opreme iznosi
60.488,00 kn uvećano za PDV 25% od 15.155,00 kn, odnosno
sveukupno 75.610,00 kn.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 372-03/141-01/11
URBROJ: 238/12-02-14-59
Jastrebarsko, 27. siječnja 2014.

Broj 2 - Stranica 39
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 2. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji
poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj
3/12) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donio je

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog,
u zgradi Društvenog doma u Gorici Svetojanskoj
I.
Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog, u zgradi Društvenog
doma u Gorici Svetojanskoj, površine 85 m² - prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

II.
Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme na 5
(pet) godina za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i malo
uz početnu cijenu mjesečne zakupnine od 952,00 kn uvećano za
PDV 25%.

III.

Rok za podnošenje pisanih ponuda iznosi 15 dana od dana
objave natječaja u dnevnim novinama. Tekst natječaja istaknuti
će se na internetskoj stranici Grada Jastrebarskog i na oglasnoj
ploči Grada Jastrebarskog.

IV.
Ponude pristigle na natječaj biti će otvorene najkasnije u roku
od 5 (pet) dana od isteka roka iz točke III. ove Odluke.

V.
Javni natječaj iz točke I. ove Odluke provesti će Povjerenstvo
za provođenje natječaja za prodaju i davanje u zakup nekretnina
u vlasništvu Grada Jastrebarskog.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/03
URBROJ: 238/12-02-14-11
Jastrebarsko, 29. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donio je

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju teksta Javnog poziva za podnošenje
zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno
poticane stanogradnje (POS) na području Grada
Jastrebarskog
I.
Utvrđuje se tekst Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje
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(POS) na području Grada Jastrebarskog. Tekst Javnog poziva čini
sastavni dio ovog Zaključka.

II.
Javni poziv objavit će se u dnevnim i lokalnim novinama, na
internetskoj stranici Grada Jastrebarskog, na oglasnoj ploči Grada Jastrebarskog te na lokalnoj radio postaji.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/03
URBROJ: 238/12-02-14-12
Jastrebarsko, 29. siječnja 2014

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/019, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o pokretanju projekta: Razvoj metodologije za
određivanje površine objekata u cilju izračuna obveze
komunalne naknade za područje Grada Jastrebarskog
I.
Odobrava se pokretanje projekta: Razvoj metodologije za
određivanje površine objekata u cilju izračuna obveze komunalne
naknade za područje Grada Jastrebarskog.

II.
Financijska sredstva potrebna za provedbu projekta iz točke
I. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog
za 2014. godinu.

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 022-06/14-01/03
URBROJ: 238/12-02-14-13
Jastrebarsko, 29. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/019, 2/13 i 3/13) i članka
3. Pravilnika o kontroli namjensko isplaćenih donacija vjerskim
zajednicama (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 4/12)
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donio je

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o financijskoj potpori

11. veljače 2014.
I.

Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o financijskoj potpori sa
Župom Preobraženja Gospodnjeg, Radnička cesta 21, Jastrebarsko, u svrhu sufinanciranja projekta unutarnjeg osvjetljenja crkve
Preobraženja Gospodnjeg u Jastrebarskom.

II.
Grad Jastrebarsko isplatit će Župi Preobraženja Gospodnjeg,
Radnička cesta 21, Jastrebarsko, financijsku potporu za projekt
naveden u točki I. ovog Zaključka u iznosu od 15.000,00 kn.

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka
osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu i
planirana Programom zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine za 2014. godinu.

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

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 022-06/14-01/04
URBROJ: 238/12-02-14-5
Jastrebarsko, 6. veljače 2014

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi Glavnog i Izvedbenog
projekta za parkiralište u Donjem Desincu
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Idejnog i Glavnog projekta za parkiralište u Donjem Desincu s trgovačkim
društvom C.T.B. d.o.o. iz Jastrebarskog, Zagrebačka 12, OIB:
28975255175.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu C.T.B. d.o.o. iz Jastrebarskog, Zagrebačka 12, iznos od 14.800,00 kn (slovima: četrnaesttisućaosamsto kuna i nula lipa).
Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost prenosi se na
Grad Jastrebarsko sukladno članku 75. stavku 3. točka a. Zakona
o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13,
99/13, 148/13 i 153/13).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu.

IV.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za

11. veljače 2014.
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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: 022-06/14-01/04
URBROJ: 238/12-02-14-4
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.
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152/08) i članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 02/13 i 03/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Turističkoj zajednici Grada
Jastrebarsko
I.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi projekta: Razvoj
metodologije za određivanje površine objekata u cilju
izračuna obveze komunalne naknade za područje
Grada Jastrebarskog
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi projekta: Razvoj metodologije za određivanje površine objekata u cilju izračuna obveze komunalne naknade za područje Grada Jastrebarskog s izvršiteljem - Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet,
Kačićeva 26, Zagreb.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti Sveučilištu u Zagrebu, Geodetski fakultet, Kačićeva 26, Zagreb, iznos od 199.750,00 kn (slovima: stodevedesetdevettisućasedamstopedeset kuna i nula lipa).
Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost prenosi se na
Grad Jastrebarsko sukladno članku 75. stavku 3. točka a. Zakona
o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13,
99/13, 148/13 i 153/13).

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu.

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

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/04
URBROJ: 238/12-02-14-3
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 65. stavak 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj

Odobrava se financijska pomoć Turističkoj zajednici Grada
Jastrebarskog u iznosu od 100.000,00 kuna za redovan rad i realizaciju projekata („Fašnik u Jaski“), planiranih u programu rada
TZG Jastrebarskog za 2014. godinu.

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račun Turističke zajednice Grada Jastrebarskog IBAN broj: HR7223900011100024359
otvoren kod Hrvatske poštanske banke iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, aktivnost: turizam, osnovni račun 381.

III.
Isplata odobrene financijske pomoći izvršit će se nakon potpisanog ugovora kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze
te namjensko korištenje dodijeljenih financijskih sredstava.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/01
URBROJ: 238/12-02-14-10
Jastrebarsko, 17. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09, 02/13 i 03/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori
Sanjkaškom klubu Plešivica 1907.
I.
Odobrava se financijska potpora u iznosu od 15.000,00 kn
(petnaesttisuća kuna) Sanjkaškom klubu Plešivica 1907., Plešivica 62, 10450 Jastrebarsko, u svrhu organizacije 107. sanjkaškog
kupa i 3. prvenstva Hrvatske u sanjkanju na prirodnim stazama.

II.
Odobrena financijska potpora osigurana je u proračunu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, razdjel 04, aktivnost: turizam,
osnovni račun: 381.

III.
Isplata odobrene financijske potpore izvršit će se nakon potpisanog ugovora kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze
te namjensko korištenje dodijeljenih financijskih sredstava.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
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KLASA: 022-06/14-01/03
URBROJ: 238/12-02/14-18
Jastrebarsko, 29. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 8. stavka 2., članka 11. stavka 4. i članka
14. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području
Grada Jastrebarskog (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj
03/13) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog, broj 7/09, 2/13 i 3/13), gradonačelnik Grada
Jastrebarskog, donosi

PRAVILNIK
o korištenju javnih parkirališta

11. veljače 2014.

Članak 9.
Cijena mjesečne povlaštene parkirališne karte parkiranja,
ovisno o statusu korisnika u odnosu na parkiralište s naplatom,
iznosi:
–– vlasnik stana ili kuće, stanar – 50,00 kuna;
–– pravna osoba, obrtnik – 100,00 kuna.
Članak 10.
Povlaštena parkirališna karta izdaje se najduže na rok do 12
mjeseci (godišnja povlaštena parkirališna karta).

Članak 11.
Sve cijene koje su iskazane u ovom Pravilniku uključuju
PDV.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom određuju parkirališne zone, vremensko
ograničenje trajanja i naplate parkiranja, cijene parkirališnih karata i način korištenja povlaštenih parkirališnih karata na javnim
parkiralištima s naplatom te naknada za rezervirana parkirališna
mjesta (u daljnjem tekstu: javna parkirališta) na području Grada
Jastrebarskog.
PARKIRALIŠNE ZONE

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.
KLASA: 022-06/14-01/04
URBROJ: 238/12-02-14-6
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Članak 2.
Sva javna parkirališta na području Grada Jastrebarskog svrstavaju se u jednu zonu.
VREMENSKO OGRANIČENJE TRAJANJA I NAPLATE
PARKIRANJA
Članak 3.
Naplata parkiranja na javnim parkiralištima vrši se na prostoru Strossmayerovog trga.
Članak 4.
Za parkiranje na javnim parkiralištima plaća se naknada: radnim danom od 07,00 do 15.00 sati, a subotom od 07,00 do 12,00
sati.
Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima ne plaća se
nedjeljom i blagdanima.
Članak 5.
Vrijeme korištenja parkirališnog mjesta na javnim parkiralištima ograničava se na 2 (dva) sata.
Članak 6.
Za povlaštene parkirališne karte ne primjenjuje se vremensko
ograničenje trajanja parkiranja.
CIJENE PARKIRALIŠNIH KARATA
Članak 7.
Cijena parkirališne karte određuje se kako slijedi:
–– u trajanju od trenutka izdavanja parkirališne karte do isteka
istog vremena u prvom slijedećem danu u kojem sa naplaćuje
parkiranje (dnevna karta) - 20,00 kuna;
–– u trajanju do 60 minuta - 3,00 kune;
–– u trajanju do 120 minuta - 6,00 kuna.

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj
152/08), članka 20. Zakona o boravišnoj pristojbi (Narodne novine, broj 152/08, 59/09, 79/13 i 158/13) i članka 48. Statuta grada
Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09,
2/13 i 3/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o oslobađanju TZG Jastrebarskog obveze
doznačivanja 30% sredstava boravišne pristojbe
Gradu Jastrebarskom za 2014. godinu.
I.
Turistička zajednica Grada Jastrebarskog, Vladka Mačeka 1,
Jastrebarsko, oslobađa se obveze doznačivanja Gradu Jastrebarskom 30% sredstava boravišne pristojbe za 2014. godinu.

II.
Navedena sredstva Turistička zajednica Grada Jastrebarskog,
zajedno sa vlastitim sredstvima, utrošit će za poboljšanje uvjeta
boravka turista u gradu Jastrebarskom.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/04
URBROJ: 238/12-02-14-7
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Članak 8.
Naknada za rezervirana parkirališna mjesta plaća se neovisno
o parkiralištu i iznosi 200,00 kuna mjesečno za jedno parkirališno
mjesto.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13, 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

11. veljače 2014.
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ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Udruzi „Moj grad
Jastrebarsko“
I.
Odobrava se financijska potpora Udruzi „Moj grad Jastrebarsko“, Jastrebarsko, V. mačeka 2, u iznosu od 250.000,00 kn (dvijestoipedeset tisuća kuna) u svrhu izdavanja besplatnih novina.
Odobrena financijska potpora isplaćivat će se u iznosu od
20.833,00 kn ( dvadesetisućaiosamstotridesettri kune ) mjesečno,
počevši od mjeseca siječnja 2014. zaključno do mjeseca prosinca
2014. godine, na žiro račun Udruge „Moj grad Jastrebarsko“ broj
HR5923600001102062480 otvoren kod Zagrebačke banke.

II.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, Aktivnost: rashodi za
rekreaciju, kulturu i religijski sadržaj koji nisu razvrstani.
Grad Jastrebarsko će s Udrugom „Moj Grad Jastrebarsko“
zaključiti Ugovor o namjenskom korištenju sredstava odobrenih
ovim Zaključkom u kojem će se utvrditi međusobna prava i obveze, vezano uz namjensko korištenje i rokove isplate, odobrenih
sredstava.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 008-01/14-01/1
URBROJ: 238/12-06-14-2
Jastrebarsko, 8. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (‘’Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 07/09, 2/13 i 3/13) i Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog
za 2014. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj
12/13) gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sudjelovanju u manifestaciji “Noć muzeja 2014.”
I.
Odobrava se uplata kotizacije u iznosu od 1.000,00 kn (tisuću
kuna) Hrvatskom muzejskom društvu u svrhu uključivanja Gradskog muzeja Jastrebarsko u manifestaciju “Noć muzeja 2014.”

II.
Navedeni
iznos
isplatit
će
se
na
IBAN
HR9223600001101471641, poziv na broj poziv na broj: HR02
0001 s naznakom: kotizacija Noć muzeja, na ime Hrvatskog muzejskog društva, Trg maršala Tita 10, Zagreb, OIB: 34202025084,
iz proračunske rezerve.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u ‘’Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 612-05/14-01/1
URBROJ: 238/12-02-14-2.
Jastrebarsko, 9. siječnja 2014.
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Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., 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, 2/13, 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta za
2014. godinu
I.
Visina novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za
2014. 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.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će
se u «Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog».
KLASA:022-06/14-01/01
URBROJ: 238/12-02-14-3
Jastrebarsko, 9. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13, 3/13), a u svezi
s odredbom članka 75. stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 148/13), gradonačelnik Grada
Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Aneksa Ugovoru o građenju s AB gradnja
d.o.o., Dr. Vladka Mačeka 26a, 47 000 Karlovac
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Aneks Ugovoru o građenju,
KLASA:433-01/13-01/31, URBROJ: 238/12-02-13-32 od 31.
listopada 2013. godine s AB gradnja d.o.o., Dr. Vladka Mačeka
26a, 47 000 Karlovac.

II.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
u Programu javnih potreba u predškolskom odgoju, Kapitalni
projekt:Izgradnja vrtića – Gornji Desinec.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u
„Službenim vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-22
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (‘’Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09, 2/13, 3/13) i Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada
Jastrebarskog za 2014. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 12/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Udruzi Debra, društvo oboljelih
od bulozne epidermolize
I.
Odobrava se financijska potpora Udruzi Debra, društvo oboljelih od bulozne epidermolize, Prilaz Gjure Deželića 30, Zagreb
u iznosu od 937,50 kn (devetstotridesetisedam kuna i pedeset
lipa), u svrhu kupnje majica kao pomoć djeci oboljeloj od bulozne epidermolize.

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebarskog, temeljem Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
Program: Religijske, kulturne i druge službe - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religijski sadržaj, a uplatit će se tvrtki Media
Plus, Dravska 17, 48 000 Koprivnica, OIB: 33468871100, IBAN
HR6124840081105914293, temeljem ispostavljenog računa, za
kupnju 10 majica.

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

11. veljače 2014.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09, 2/13, 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori KUD-u „Sv. Juraj“,
Draganić
I.
Odobrava se financijska potpora KUD-u „Sv. Juraj“, Draganić u iznosu od 2.000,00 kn (dvijetisuće kuna) u svrhu pomoći
organizacije humanitarnog Božićnog koncerta.

II.
Odobreni iznos isplatit će se na račun IBAN:
HR7724000081190063056 otvoren kod Karlovačke banke, na
ime KUD-u „Sv. Juraj“, OIB:57940567230, Draganići 6, 47201
Draganić, iz proračuna Grada Jastrebarskog, Program javnih
potreba u kulturi, Aktivnost: Djelatnost udruga u kulturi, Ostale
tekuće donacije - sufinanciranje kulturnih aktivnosti.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-25
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

KLASA: 022-06/14-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-23
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (‘’Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09, 2/13, 3/13) i Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog
za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj
12/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (‘’Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09, 2/13, 3/13) i Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada
Jastrebarskog za 2014. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 12/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori HPD-u Jastrebarsko

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Župi svetog Nikole biskupa
Jastrebarsko

I.

I.

Odobrava se financijska potpora HPD-u Jastrebarsko u iznosu od 10.000,00 kn (desettisuća kuna), u svrhu izdavanja knjige
“Jaskanska planinarska priča”.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog, temeljem Programa javnih potreba u sportu za 2014 godinu
na području Grada Jastrebarskog, temeljem Ugovora koji će se
sklopiti između HPD-a Jastrebarsko i Grada Jastrebarskog.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/14-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-24
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

Odobrava se financijska potpora Župi svetog Nikole biskupa
u iznosu od 7.500,00 kn (sedamtisuća i petsto kuna), u svrhu sufinanciranja prijevoza mladih iz župe na Susret hrvatske katoličke
mladeži u Dubrovniku.

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebarskog, temeljem Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, Program:
Religijske, kulturne i druge službe - Usluge za komunikaciju i
prijevoz, a uplatit će se Samoborčeku d.o.o, Dobriše Cesarića 26,
10 430 Samobor, OIB: 69922845524, temeljem ispostavljenog
računa.

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

11. veljače 2014.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

KLASA: 022-06/14-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-26
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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III.

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13, 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Sporazumao preuzimanju na upravljanje
muzejske građe Grada Jastrebarskog s Centrom za
kulturu Jastrebarsko
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Sporazum o preuzimanju na
upravljanje muzejske građe Grada Jastrebarskog s Centrom za
kulturu Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 9, Jastrebarsko u svrhu
osnivanja muzeja.

II.

Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu u
Programu javnih potreba u kulturi.

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: 022-06/14-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-27
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

KLASA: 022-06/14-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-28
Jastrebarskom, 23. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 29. točke 5. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.),
članka 3. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi
civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje („Narodne novine“,
broj 111/07.), Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih
i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za
Grad Jastrebarsko („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj
07/11.) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

ODLUKU
o broju i razmještaju povjerenika civilne zaštite za
područje Grada Jastrebarskog
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se broj i razmještaj povjerenika civilne zaštite za područje Grada Jastrebarskog.
Članak 2.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13, 3/13) i članka 4.
Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih i drugih prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/13) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli prostora zgrade Gradskog muzeja i
pripadajućeg dvorišta na privremeno korištenje
Centru za kulturu Jastrebarsko
I.
Centru za kulturu Jastrebarsko dodjeljuje se na privremeno
korištenje slijedeći prostor:
–– prostor koji u naravi čine zgrada Gradskog muzeja i pripadajuće dvorište u ulici Vladka Mačeka 1, Jastrebarsko, k.č.br.
594/2, z.k.ul. broj 2707, k.o. Jastrebarsko.

II.
Uvjeti pod kojima se prostor iz točke 1. ovog Zaključka, dodjeljuje na privremeno korištenje, utvrdit će se u Ugovoru između Grada Jastrebarskog i Centra za kulturu Jastrebarsko.

Grad Jastrebarsko ima dvije gradske četvrti i 30 mjesnih odbora.
Gradske četvrti i mjesni odbori imaju po dva povjerenika civilne zaštite, ukupno 64 povjerenika.
Članak 3.
Odabir i raspored povjerenika civilne zaštite provest će Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i
spašavanje Zagreb u suradnji s Ministarstvom obrane, Područnim
odjelom za poslove obrane Zagreb, sukladno članku 9. stavku 4.
uvodno citiranog Pravilnika.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“
KLASA: 022-0/14-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-29
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva
od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08 i 43/09 ) i
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13, 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi
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ODLUKU
o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji,
dezinsekciji i deratizaciji kao posebnim mjerama
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za razdoblje
od 2014. do 2019. godine na području Grada
Jastrebarskog
Članak 1.
Ovom se odlukom uređuje provođenje preventivne i obvezne
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (u daljnjem
tekstu:DDD) kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti na
području Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2014. do 2019. godine.
Članak 2.
DDD mjere primjenjuju se na cjelokupnom području Grada
Jastrebarskog, a sukladno prijedlogu Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti- dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kojeg predlaže Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije za svaku kalendarsku godinu.
Članak 3.
Prijedlog Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti- dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Grada
Jastrebarskog Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije dostavlja na usvajanje Gradonačelniku Grada Jastrebarskog najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.
Članak 4.
Izbor ovlaštenog izvoditelja DDD mjera vrši se provedbom
odgovarajućeg postupka nabave sukladno Zakonu.

11. veljače 2014.

skladu sa važećim propisima, općim i posebnim uvjetima i pravilima struke.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u „ Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.“
KLASA: 022-06/13-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-30
Jastrebarsko, 23. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori DVD- u Gornja Reka
I.
Odobrava se financijska potpora u svrhu podmirenja računa
za pvc stolariju ugrađenu u vatrogasni dom, u iznosu od 14.149,80
kn (četrnaesttisućastočedrdesetdevet kuna i osamdeset lipa), koji
će biti uplaćen na žiro račun: HR6923900011100315219, otvoren
kod Hrvatske poštanske banke, na ime DVD Gornja Reka.

II.

Stručni nadzor provodi Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije. Provodi se kontinuirano tijekom cijele godine na
cjelokupnom području Grada Jastrebarskog.

Sredstva će biti isplaćena iz Programa:Javni red i sigurnost,
Aktivnost: Usluge protupožarne zaštite, tekuće donacije-DVD
društva, temeljem Ugovora o namjenskom korištenju sredstava.

Inspekcijski nadzor obavlja nadležna sanitarna inspekcija.

III.

Članak 5.

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

Sredstva za provedbu preventivne i obveznih preventivnih
mjera DDD kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih
bolesti osiguravaju se iz Proračuna Grada Jastrebarskog za:
–– stambene i poslovne zgrade u vlasništvu Grada te pripadajuća
zemljišta, pod uvjetom da nisu dani u najam,
–– javne prometne površine, trgove, zelene površine i parkove,
nasipe vodotoke,
–– napuštena domaćinstva,
–– neuređena odlagališta otpada.
Članak 6.
Sredstva za provedbu preventivnih i obveznih preventivnih
mjera DDD kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih
bolesti osiguravaju vlasnici odnosno posjednici za:
a) domaćinstva i privatne posjede, privatne kuće, stambene
zgrade,
b) poslovne objekte, poslovne prostore i ustanove.
Članak 7.
Sredstva za stručni nadzor nad provedbom preventivnih i obveznih preventivnih DDD kao posebnih mjera iz članka 5., 6.,
i 7., osigurat će se u Proračunu Grada Jastrebarskog za tekuću
godinu.
Članak 8.
Izabrani ovlašteni izvršitelj DDD kao posebnih mjera zaštite
pučanstva od zaraznih bolesti, mora izvršiti povjereni posao u

KLASA: 022-06/14-01/03
URBROJ: 238/12-02-14-15
Jastrebarsko, 29. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o pokroviteljstvu i financijskoj potpori Zajednici
kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarsko
I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog prihvaća pokroviteljstvo
17. Novogodišnjeg koncerta vatrogasnih puhačkih i tamburaških
orkestara.

II.
U svrhu pokrivanja troškova organizacije koncerta odobrava se financijska potpora Zajednici kulturno-umjetničkih udruga
Grada Jastrebarskog u iznosu od 7.500,00 (sedamtisućaipetsto
kuna).

11. veljače 2014.
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Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. Godinu, Aktivnost:Rashodi za rekreaciju, kulturni i religijski sadržaji koji nisu razvrstani-ostale nespomenute usluge a isplatiti
će se po ispostavljenom računu Ugostiteljskog obrta VANA,
Karlovačka 26, Klinča Sela, OIB 09807301062, na IBAN:
HR3224840081105458818.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u
„Službenim vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/03
URBROJ: 238/14-02-14-16
Jastrebarsko, 29. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o djelu s Markom Savićem
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o djelu s Markom Savićem, mag.hist., OIB:21201345781, s prebivalištem u Dr. Davile
20, Jastrebarsko u svrhu prikupljanja i sređivanja građe za izdavanje Monografije Jaska u Domovinskom ratu.

II.
Ugovorena vrijednost radova iz točke I. ovog Zaključka iznosi 1.500,00 kn (tisućupetsto kuna) neto mjesečno, za razdoblje od
1. veljače 2014. do 1. travnja 2014. godine.

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu.
IV.
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ZAKLJUČAK
o donošenju Programa mjera zaštite pučanstva od
zaraznih bolesti i Provedbenog plana preventivne i
obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na
području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
Članak 1.
Donosi se Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i Provedbeni plan preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Jastrebarskog za 2014.
godinu, na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije od 28. siječnja 2014. godine.
Članak 2.
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i Provedbeni plan preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije
i deratizacije na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
čini prilog i sastavni je dio ovog Zaključka.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će
se u Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.
KLASA: 501-01/14-01/1
URBROJ: 238/12-02-14-2
Jastrebarsko, 31. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13, 3/13), a u skladu sa
člankom 41. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj
157/13), Odlukom o podmirenju troškova stanovanja (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 1/02) i Programom javnih
potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”,
broj 12/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

V.

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o uređenju međusobnih prava,
obveza i odgovornosti za obavljanje poslova koji se
odnose na podmirivanje troškova stanovanja

Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u
„Službenim vjesniku Grada Jastrebarskog“.

I.

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

KLASA: 022-06/14-01/03
URBROJ: 238/12-02-14-17
Jastrebarsko, 29. siječnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti ( Narodne novine 79/07, 113/08 i 43/09 ) i članka 48.
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog
donosi

Utvrđuje se da će Grad Jastrebarsko sklopiti Ugovor s Centrom za socijalnu skrb Jastrebarsko, kojim će se ugovorom urediti
međusobna prava, obveze i odgovornosti za obavljanje poslova
koji se odnose na podmirenje troškova stanovanja.

II.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog, u Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, Program: Socijalna zaštita, Aktivnost: Stanovanje - Pomoć
nezaposlenim osobama.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
društvene djelatnosti.
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11. veljače 2014.

IV.

I.

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

Grad Jastrebarsko sklopit će Sporazum s udrugom Lijepa
naša o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole
u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu u Osnovnoj školi “Ljubo
Babić” i Dječjem vrtiću “Radost”.

KLASA: 022-06/14-01/04
URBROJ: 238/12-02-14-8
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

II.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (‘’Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09, 2/13, 3/13), a u skladu s Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima na
području Grada Jastrebarskog za 2014. („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog, broj 12/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog
donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju sporazuma o suradnji u provođenju
međunarodnog programa Eko-škole u Republici
Hrvatskoj za 2014. godinu s udrugom Lijepa naša

Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, program: Religijske,
kulturne i druge službe, aktivnost: Rashodi za rekreaciju, kulturni
i religijski sadržaj koji nisu razvrstani – tuzemne članarine.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/14-01/04
URBROJ: 238/12-02-14-9
Jastrebarsko, 6. veljače 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

CESTE JASTREBARSKO d.o.o.
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 15. Izjave o
osnivanju Ceste Jastrebarsko d.o.o. direktor društva u svojstvu
odgovorne osobe Naručitelja Ceste Jastrebarsko d.o.o., mr Renato Molc dana 21.12.2013.g. donosi

PRAVILNIK
o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih obveza
Cesta Jastrebarsko d.o.o.
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se procedura stvaranja ugovornih
obveza, odnosno, način i postupak koji prethodi preuzimanju
ugovornih obveza na teret Naručitelja Ceste Jastrebarsko, kao i
njihovo praćenje do ispunjenja svih ugovornih obveza.

svrhu nabave po kriteriju najniže cijene, odnosno ekonomski najpovoljnije ponude, ovisno o vrsti predmeta nabave.
Obrazac Poziva za dostavu ponude sastavni je dio ovog Pravilnika (PRILOG I).
Članak 4.
Za radove procijenjene vrijednosti od 100.000,00 do
500.000,00 kuna bez PDV-a ponuditelj mora dostaviti:
Izjavu da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu
za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno osuđena
za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća
kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za
zastupanje gospodarskog subjekta:

Članak 3.

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju
(članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak
253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja
poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak
258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje
mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak
296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog
djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog
zakona,

Tehnička služba Cesta Jastrebarsko dužna je prilikom nabave robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez
PDV-a, te radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna
bez PDV-a, zatražiti više ponuda (u pravilu dvije), usporediti ih,
te direktoru predložiti odabir one ponude koja najbolje ispunjava

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak

Članak 2.
Ugovorne obveze stvaraju se sukladno odredbama Zakona
o javnoj nabavi, drugih zakonskih propisa, Plana nabave Cesta
Jastrebarsko, općih akata i posebnih odluka uprave Ceste Jastrebarsko.
II. NABAVA ROBA, RADOVA I USLUGA VRIJEDNOSTI DO
200.000,00 ODNOSNO 500.000,00 KUNA BEZ PDV-a

11. veljače 2014.
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337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.),
protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak
347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 111/03., 190/03., 105/04.,
84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ne stariju od 3 mjeseca od dana primitka poziva za dostavu ponude;
Dokaz da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih
obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim
ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, odnosno potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana
primitka poziva za dostavu ponude i
Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, ne stariji od 3
mjeseca od dana primitka poziva za dostavu ponude.
Članak 5.
Kada se nabava vrši po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, kao kriterij za odabir, osim cijene, mogu se koristiti i drugi
kriteriji povezani s predmetom nabave, kao što su: kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i
tehnička pomoć, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja.
Članak 6.
Nakon odabira ponude, o čemu Odlukom odlučuje direktor,
pristupa se sklapanju Ugovora.
Nakon što bude izrađen prijedlog ugovora, službenik koji ga
je izradio i direktor razvoja i tehničke pripreme obvezni su u lijevom donjem uglu svake stranice svih primjeraka ugovora staviti
svoj paraf.
Potreban broj primjeraka ugovora dostavlja se službeniku
koji je zadužen za vođenje evidencije ugovora, koji će ugovoru
dodijeliti broj iz knjige ugovora.
Ugovor pripremljen na način utvrđen stavkom 2. i 3. ovog
članka predaje se direktoru na potpis.
Nakon što je Ugovor potpisan od svih ugovornih strana, po
jedan primjerak ugovora dostavlja se službi računovodstva i financija, službi tehničke pripreme i pismohrani.
Članak 7.
Roba, radovi i usluge do 20.000,00 kuna bez PDV-a nabavljaju se putem narudžbenice, osim pružanja odvjetničkih usluga,
za koje se sklapa ugovor, u skladu s odredbama članka 3. i 4.
ovog Pravilnika.
Direktor razvoja i tehničke pripreme dužan je zatražiti više
ponuda, usporediti pristigle ponude i predložiti direktoru odabir
ponude.
Nakon odabira daje se nalog službeniku zaduženom za ustroj
i vođenje evidencije narudžbenica za sastavljanje narudžbenice
za određenu vrstu roba, radova ili usluga.
Narudžbenica obavezno sadrži sljedeće podatke: redni broj,
naziv naručitelja, naziv isporučitelja, način plaćanja, evidencijski
broj nabave, način plaćanja i otpreme, opis robe, radova i usluga,
cijenu i rok isporuke.
Propisno sastavljenu narudžbenicu potpisuju: direktor ili direktor razvoja i tehničke pripreme i osoba koja ju je sastavila.
Članak 8.
Nakon što je narudžbenica potpisana i ovjerena, službenik iz
članka 5. stavka 3. unosi je u centralnu evidenciju narudžbenica.
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Narudžbenica se naknadno prilaže uz zaprimljeni račun te se
putem službenika zaduženog za poslove uredskog poslovanja dostavlja u službu računovodstva i financija.
III. NABAVA ROBE, RADOVA I USLUGA U VRIJEDNOSTI
VEĆOJ OD 200.000,00 ODNOSNO 500.000,00 KUNA BEZ
PDV-a
Članak 9.
Nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti iznad
200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti iznad 500.000,00 kuna bez PDV-a provodi se sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Članak 10.
Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave podnosi direktor razvoja i tehničke pripreme ili voditelj razvoja i tehničke
pripreme sa dostavom svih podataka koji su potrebni za izradu
dokumentacije za nadmetanje (troškovnici, tenderi, tehničke specifikacije i sl).
IV. STVARANJE UGOVORNIH OBVEZA TEMELJEM
DRUGIH ZAKONSKIH PROPISA I OPĆIH AKATA GRADA
JASTREBARSKOG
Članak 11.
Stvaranje ugovornih obveza iz drugih područja djelokruga
Cesta Jastrebarsko (kupoprodaja nekretnina, stvarno pravni odnosi), nastaju sukladno pozitivnim zakonskim propisima koji
uređuju navedenu materiju te važećim općim aktima Cesta Jastrebarsko.
V. UGOVORNE ODREDBE I PRAĆENJE UGOVORNIH
OBVEZA
Članak 12.
U ugovorima predmet kojih je izvođenje radova, potrebno je
ugovoriti instrumente osiguranja kvalitete izvedenih radova i otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku kao i ugovornu kaznu
za prekoračenje ugovorenog roka izvedbe uz primjenu ostalih
odredaba Zakona o obveznim odnosima koje se odnose na osiguranje ispunjenja ugovornih obveza.
Članak 13.
Izvršavanje ugovornih obveza prati direktor razvoja i tehničke pripreme, voditelj računovodstva i financija u čijem je djelokrugu predmet ugovaranja, od potpisa ugovora pa do konačnog
izvršenja ugovorne obveze.
Praćenje izvršavanja ugovornih obveza obuhvaća provjere po
svim elementima ugovora, a osobito praćenje izvršenja ugovora unutar zadanih rokova, preuzimanje i po potrebi aktiviranje
instrumenata osiguranja, procjena kvalitete izvršenih radova/
usluga, primopredaja izvršenih radova, primjena ugovorne kazne
i slično.
Svi preuzeti instrumenti osiguranja izvršenja ugovorne obveze bez odgode se dostavljaju službi računovodstva radi pohrane
u trezor.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
Broj: 366/2013
DIREKTOR
mr. Renato Molc, v. r.

PONUDBENI LIST

M.P.

DA

NE

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Gospodarski subjekt:
________________________
________________________

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

(OBRAZAC 1.)

OPIS PREDMETA NABAVE

____________________________
Ime prezime i potpis
M.P.

S poštovanjem,

Ponuditelj, neposredno na urudžbeni zapisnik kod Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom
pošiljkom na adresu Naručitelja dostavlja ponudu u papirnatom pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj
je obvezno naziv i adresa Naručitelja i naziv i adresa ponuditelja.

NAČIN DOSTAVE PONUDE

Dokazi sposobnosti:

Kriterij odabira ponude: najniža cijena

Cijena ponude (odredbe o cijeni ponude): u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se i troškovi i popusti
ponuditelja: cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskazuje redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos
PDV-a, te cijena ponude s PDV-om.

Rok izvršenja:
Mjesto izvršenja:
Rok valjanosti ponude:

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

2. UVJETI NABAVE

Predmet nabave je:
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):

1.

Naručitelj Ceste Jastrebarsko d.o.o., Ul. dr. Franje Tuđmana 47, 10450 Jastrebarsko pokrenuo je nabavu
______________________________(predmet nabave i evidencijski boj nabave:__________), te Vam
upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83 /13 i 143/13) za
godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 odnosno 500.000,00 kuna bez
PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o
javnoj nabavi.

Poštovani,

URBROJ:
Jastrebarsko, _____. __________.

d.o.o.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

__________________________________
Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja.

IZNOS PDV-A
CIJENA PONUDE S PDV-om
Rok valjanosti ponude:
Datum i potpis ponude:

PONUDA:
Broj ponude:
Datum ponude:
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a

Telefon:
Telefaks:
E-mail:
Ime, prezime i funkcija odgovorne
Osobe za potpisivanje ugovora:
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt:

Ponuditelj je obveznik plaćanja PDV-a
(zaokružiti):
Adresa za dostavu pošte:

OIB:
Poslovni (ŽIRO) račun:
Broj računa (IBAN):
Naziv poslovne banke:

Adresa i sjedište ponuditelja:

Naziv ponuditelja:

Naručitelj: Ceste Jastrebarsko d.o.o.
Ul. dr. Franje Tuđmana 47
10450 Jastrebarsko
OIB: 10339976418

Predmet nabave:_______________________________________________
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SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1. Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

13

8. Zaključak o imenovanju 3 člana Školskog odbora
Glazbene škole Jastrebarsko

32

2. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela
Grada Jastrebarskog

13

9. Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju
InGDMS sustava za upravljanje dokumentacijom

32

3. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog

16

10. Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju i
održavanju integralnog informacijskog sustava

32

11. Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

32

4. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području
Grada Jastrebarskog za 2014. godinu

17

5. Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog

12. Zaključak o sklapanju Sporazuma o raskidu Ugovora o
pružanju usluga tiskanja službenog glasila

33

18

6. Odluka o donošenju III. ciljanih izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom

19

13. Zaključak o dodjeli poslovnog prostora na privremeno
korištenje trgovačkom društvu
CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

33

14. Zaključak o sklapanju II. Aneksa Ugovora o održavanju
čistoće javnih zelenih površina na području Grada
Jastrebarskog u 2013. godini
33

7. Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja cijene
Redovitog programa predškolskog odgoja i
obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača

21

8. Plan mreže dječjih vrtića na području
Grada Jastrebarskog

21

9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
Centra za kulturu Jastrebarsko

15. Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o obavljanju
poslova održavanja javne rasvjete na području Grada
Jastrebarskog u 2013. godini

33

22

10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u
općoj uporabi

16. Zaključak o sklapanju Predugovora o prodaji
ugostiteljske opreme

34

23

11. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
u općoj uporabi

17. Zaključak o sklapanju Ugovora o sponzorstvu s
LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.

34

23

12. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
(na nekretnini označenoj kao k.č.br. 1655,
k.o. Volavje)

18. Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi opreme
za božićnu i novogodišnju rasvjetu

34

23

19. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Izvješća o
stanju u prostoru Grada Jastrebarskog

35

13. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na
području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu

23

14. Zaključak o razrješenju predsjednika Odbora za
financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

20. Zaključak o sklapanju Ugovora o prijenosu Ugovora o
korištenju javne usluge na mreži niskog napona za
Vinski podrum, V. Mačeka 2, Jastrebarsko

35

25

15. Zaključak o imenovanju predsjednika Odbora za
financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

25

21. Zaključak o sklapanju Aneksa Predugovora o prodaji
ugostiteljske opreme i Ugovora o kupoprodaji
ugostiteljske opreme

35

16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju
proračunske zalihe za mjesec prosinac 2013. godine

26

22. Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći T.D. Vode
Jastrebarsko d.o.o. za radove na produžetku vodovoda
u Gornjem Desincu (Vrtić, II. i III. faza) i sanaciji
gubitaka na vodoopskrbnoj mreži Grada Jastrebarskog

36

AKTI GRADONAČELNIKA
1. Odluka o razrješenju službenice za zaštitu
osobnih podataka

26

2. Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

26

3. Pravilnik o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih
obveza Grada Jastrebarskog

26

4. Izmjene i dopune Poslovnika Gradonačelnika Grada
Jastrebarskog

29

5. Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog

29

6. Plan nabave za proračunsku 2014. godinu

30

7. Zaključak o razrješenju 3 člana Školskog odbora
Glazbene škole Jastrebarsko

31

23. Zaključak o sklapanju Ugovora o obavljanju komunalne
djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području
Grada Jastrebarskog u 2014. godini
36
24. Zaključak o sklapanju Ugovora o obavljanju komunalne
djelatnosti – održavanje javnih zelenih površina
na području Grada Jastrebarskog u 2014. godini
36
25. Zaključak o sklapanju Ugovora o obavljanju komunalne
djelatnosti – održavanje čistoće javnih prometnih
površina na području Grada Jastrebarskog
u 2014. godini
37
26. Zaključak o sklapanju Ugovora o obavljanju komunalne
djelatnosti – održavanje objekata i uređaja javne rasvjete
na području Grada Jastrebarskog u 2014. godini
37
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27. Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju poslovnog
prostora u Jastrebarskom, Dr. Franje Tuđmana 47 za
2014. godinu
37
28. Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o zakupu
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog s
Raiffeisenbank Austria d.d.
29. Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o zakupu
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog s
trgovačkim društvom HP – Hrvatska pošta d.d.
30. Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o zakupu
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog –
„Vinski podrum“

38

38

38

31. Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o zajedničkom
zakupu poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Jastrebarskog
39
32. Zaključak o sklapanju Aneksa Sporazuma o podmirenju
dugovanja s trgovačkim društvom
„MAR-SAN USLUGE“ d.o.o.
39
33. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u
zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada
Jastrebarskog, u zgradi Društvenog doma u Gorici
Svetojanskoj

39

34. Zaključak o utvrđivanju teksta Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa
društveno poticane stanogradnje (POS) na području
Grada Jastrebarskog

39

35. Zaključak o pokretanju projekta: Razvoj metodologije
za određivanje površine objekata u cilju izračuna obveze
komunalne naknade za područje Grada Jastrebarskog
40
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45. Zaključak o visini pomoći za opremu novorođenog
djeteta za 2014. godinu

43

46. Zaključak o sklapanju Aneksa Ugovoru o građenju s
AB gradnja d.o.o., Dr. Vladka Mačeka 26a,
47 000 Karlovac

43

47. Zaključak o financijskoj potpori Udruzi Debra,
društvo oboljelih od bulozne epidermolize

44

48. Zaključak o financijskoj potpori HPD-u Jastrebarsko

44

49. Zaključak o financijskoj potpori KUD „Sv. Juraj“,
Draganić

44

50. Zaključak o financijskoj potpori Župi svetog Nikole
biskupa Jastrebarsko

44

51. Zaključak o sklapanju Sporazuma o preuzimanju na
upravljanje muzejske građe Grada Jastrebarskog s
Centrom za kulturu Jastrebarsko

45

52. Zaključak o dodjeli prostora zgrade Gradskog muzeja
i pripadajućeg dvorišta na pripadajućeg dvorišta na
privremeno korištenje Centru za kulturu Jastrebarsko

45

53. Odluka o broju i razmještaju povjerenika civilne
aštite na području Grada Jastrebarskog

45

54. Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj
dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji kao posebnim
mjerama zaštite pučanstva od zaraznih bolesti
za razdoblje od 2014. do 2019. godine na području
Grada Jastrebarskog

46

55. Zaključak o financijskoj potpori DVD-u Gornja Reka

46

46

36. Zaključak o sklapanju Ugovora o financijskoj potpori

40

56. Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori
Zajednici kulturno-umjetničkih udruga
Grada Jastrebarsko

37. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Glavnog i
Izvedbenog projekta za parkiralište u Donjem Desincu

40

57. Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu s
Markom Savićem

47

58. Zaključak o donošenju Programa mjera zaštite
pučanstva od zaraznih bolesti i Provedbenog plana
preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije na području Grada Jastrebarskog za 2014.
godinu

47

38. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi projekta: Razvoj
metodologije za određivanje površine objekata u cilju
izračuna obveze komunalne naknade za područje Grada
Jastrebarskog
41
39. Zaključak o financijskoj pomoći Turističkoj zajednici
Grada Jastrebarsko

41

40. Zaključak o financijskoj potpori Sanjkaškom klubu
Plešivica 1907.

41

41. Pravilnik o korištenju javnih parkirališta

42

42. Zaključak o oslobađanju TZG Jastrebarskog obveze
doznačivanja 30% sredstava boravišne pristojbe Gradu
Jastrebarskom za 2014. godinu

42

43. Zaključak o financijskoj potpori Udruzi „Moj grad
Jastrebarsko“

43

CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

44. Zaključak o sudjelovanju u manifestaciji
„Noć muzeja 2014.“

43

1. Pravilnik o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih
obveza Cesta Jastrebarsko d.o.o.

59. Zaključak o sklapanju Ugovora o uređenju međusobnih
prava, obveza i odgovornosti za obavljanje poslova
koji se odnose na podmirivanje troškova stanovanja
47
60. Zaključak o sklapanju sporazuma u provođenju
međunarodnog programa Eko-škole u
Republici Hrvatskoj za 2014. godinu s udrugom
Lijepa naša

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

48

48

