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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 36/95., 70/97., 128/99., 57/00.,
129/00.,59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04.,38/09.,
79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11. i 144/12.) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog
broj: 07/09 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog, na svojoj
22. sjednici, održanoj 14. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju komunalnih djelatnosti koje se
obavljaju na temelju koncesije
na području Grada Jastrebarskog
I .OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti za koje se
daje koncesija na području Grada Jastrebarskog, kao i pripremne
radnje i postupak za davanje koncesije, te druga pitanja od značaja za obavljanje koncesije, u skladu sa Zakonom o koncesijama
(„Narodne novine“ broj: 143/12).
II. ODREĐIVANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI
Članak 2.
Komunalne djelatnosti za koje se daje koncesija na području
Grada Jastrebarskog jesu:
–– prijevoz pokojnika,
–– obavljanje dimnjačarskih poslova,
–– prijevoz putnika u javnom prometu,
–– sakupljanje i odvoz komunalnog otpada.
III. PRIPREMNE RADNJE ZA DAVANJE KONCESIJE
Članak 3.
Pripremnim radnjama za davanje koncesije smatrat će se sve
aktivnosti koje se provode radi davanja koncesije, a prethode početku postupka davanja koncesije
Pripremne radnje provode se u skladu sa Zakonom o koncesijama, posebnim zakonom, propisima kojima se uređuje javna
nabava te ostalim propisima ovisno o vrsti i predmetu koncesije.
Pripremnim radnjama smatraju se osobito:
–– imenovanje stručnog povjerenstva za koncesiju,
–– izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije,
–– procjena vrijednosti koncesije,
–– izrada dokumentacije za nadmetanje.

Stručno povjerenstvo za koncesiju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenuje gradonačelnik Grada Jastrebarskog.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.
IV. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE
Članak 4.
Postupak davanja koncesije započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnošću
odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
Postupak prikupljanja ponuda provodi Povjerenstvo.
Obavijest o namjeri davanja koncesije
Članak 5.
Grad Jastrebarsko svoju namjeru davanja koncesije obznanjuje putem obavijesti.
Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje gradonačelnik, te ista mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:
1. - naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu
elektroničke pošte davatelja koncesije,
2. - vrstu i predmet koncesije,
- prirodu i opseg djelatnosti koncesije,
- mjesto obavljanja djelatnosti,
- rok trajanja koncesije,
- procijenjenu vrijednost koncesije,
3. - rok za dostavu ponuda,
- adresu na koju se moraju poslati ponude,
- jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju biti
napisane,
- mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda,
4. - razloge isključenja ponuditelja,
5. - uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne
sposobnosti, u skladu s odredbama posebnog zakona te
dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje
ispunjenje tih uvjeta,
6. - vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje su
ponuditelji dužni dostaviti,
7. - kriterij za odabir ponude,
8. - datum otpreme obavijesti,
9. - naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te
podatke o rokovima za podnošenje žalbe.
Dostava ponude i rok za dostavu ponude
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Članak 6.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s adresom davatelja koncesije, naznakom postupka za davanje
koncesije na koji se odnosi, naznakom “NE OTVARAJ” i adresom ponuditelja.
Ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji ju je dostavio do
isteka roka valjanosti ponude.
Pri određivanju roka za dostavu ponuda Grad Jastrebarsko
dužan je uzeti u obzir razinu složenosti predmeta koncesije i
objektivno vrijeme potrebno za sastavljanje ponuda.
Ponuda je obvezujuća za ponuditelja koji ju je dostavio do
isteka roka valjanosti ponude.
Pri izradi ponude gospodarski subjekt se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje.
U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju
ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.
Nakon isteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije
mijenjati, već samo pojasniti ii dopuniti u skladu sa člankom 24.,
stavcima 6. do 9. Zakona o koncesijama.
Na zahtjev Grada Jastrebarskog, ponuditelj može produžiti
rok valjanosti svoje ponude.
Rok za dostavu ponuda, ovisno o složenosti predmeta nabave, iznosi najmanje 30 dana, a najviše 60 dana, od dana slanja na
objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u elektroničkom
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Nepravovremene ponude, ponude podnijete od neovlaštenih
osoba i ponude koje ne sadržavaju dokaze o sposobnosti i isprave
iz obavijesti o namjeri davanja koncesije neće će se uzeti u razmatranje i isključit će se iz postupka davanja koncesije.
Članak 7.
Za dokazivanje osobnih, stručnih, tehničkih i financijskih
uvjeta iz članka 5. stavak 5. ove Odluke ponuditelj je dužan uz
ponudu priložiti sljedeće isprave u originalu ili preslici:
1. izvod ili izjava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za
obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije,
2. potvrde BON 1 i BON 2,
3. potvrdu porezne uprave o stanju duga kojom mora dokazati
da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza
i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
4. odgovarajuća jamstva i /ili instrumente osiguranja navedena
u obavijesti o namjeri davanja koncesije,
5. potvrdu davatelja koncesije kojom mora dokazati da nema
dugovanja prema Gradu Jastrebarskom,
6. ovjerenu izjavu da nije izrečena pravomoćno osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje
za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom
poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti
državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita,
davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca,
7. izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski
subjekt s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela u kojem slučaju odgovorna osoba daje izjavu za
sebe i za pravnu osobu
8. izjavu o broju zaposlenika s obrazovnom i stručnom kvalifikacijom koji će obavljati poslove koji su predmet koncesije,
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9. izjavu o raspolaganju opremom potrebnom za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije,
10. ostale reference društva za obavljanje komunalne djelatnosti
koja je predmet natječaja - dosadašnji poslovi,
11. ostalu dokumentaciju ukoliko je ona obvezna prema propisima koji uređuju pojedina pitanja vezana za postupak davanja
koncesija u pojedinačnim područjima i djelatnostima.
Sve isprave navedene u stavcima ovog članka, mogu biti dostavljeni u neovjerenoj preslici, te ne smiju biti stariji od 30 dana
od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u
Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Javno otvaranje ponuda
Članak 8.
Povjerenstvo će provesti otvaranje pristiglih ponuda na sjednici koja se mora održati najmanje tri dana od isteka roka za podnošenje ponuda, radi utvrđivanja prispjelosti ponuda podnesenih
putem pošte.
Radu povjerenstva smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici
ponuditelja i druge ovlaštene osobe.
O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda na javni natječaj vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik i članovi povjerenstva, te prisutni predstavnici ponuditelja.
Svaka dostavljena ponuda smatrat će se valjanom ako sadrži sve tražene podatke i potrebnu dokumentaciju navedenu u
obavijesti o namjeri davanja koncesije te ako je pravovremeno
dostavljena.
Nepravovremene ponude, ponude podnijete od neovlaštenih
osoba i ponude koje ne sadržavaju dokaze o sposobnosti i isprave
iz obavijesti o namjeri davanja koncesije neće se uzeti u razmatranje i isključit će se iz postupka davanja koncesije.
Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti zaključak o prijedlogu za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, te ga uputiti Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog (dalje u tekstu: Gradsko
vijeće), zajedno sa svim zapisnicima o radu, zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda kao i svom pratećom dokumentacijom, radi
donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će
se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora.
Gradsko vijeće može donijeti odluku da se ne izabere niti jedna od pristiglih ponuda.
Kriteriji za odabir ponude
Članak 9.
Kriteriji na kojima se temelji odabir najpovoljnije ponude su:
1. pri određivanju ekonomski najpovoljnije ponude kriteriji su
vezani uz predmet koncesije, a to su:
–– kvaliteta usluge (poslovni ugled ponuditelja, jamstva),
–– sposobnost ponuditelja za dugoročnu održivost razvoja za
vrijeme trajanja koncesije i za kvalitetno ostvarivanje koncesije i drugi kriteriji propisani Zakonom o koncesijama, i
2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude odredit će se, za svaku pojedinu koncesiju, u obavijesti o namjeri davanja koncesije.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
Članak 10.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži naročito:
–– naziv davatelja koncesije s brojem i datumom donošenja odluke,
–– naziv ponuditelja,
–– predmet koncesije,
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–– prirodu i opseg te mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,
–– ovlaštenja davatelja koncesije,
–– posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati ponuditelj,
–– prava i obveze koncesionara uključujući i pravo gradnje i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
–– visinu naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa
naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati,
–– rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati
ugovor o koncesiji s davateljem koncesije,
–– obrazloženje razloga za odabir ponuditelja,
–– uputa o pravnom lijeku i
–– potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.
Članak 11.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se, zajedno sa preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, svakom
ponuditelju bez odgode preporučenom poštom s povratnicom.
Ugovor o koncesiji ne smije se potpisati prije isteka razdoblja
mirovanja koje iznosi 15 dana od dana dostave odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.
Rok mirovanja iz stavka 2. ovog članka ne primjenjuje se
ukoliko je u postupku sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je
ponuda ujedno i odabrana.U takvim slučajevima odluka o odabiru postaje izvršna, dostavom odluke odabranom ponuditelju.
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije
Članak 12.
Davatelj koncesije poništit će postupak davanja koncesije
nakon isteka roka za dostavu ponude u sljedećim slučajevima:
–– ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate
prije pokretanja postupka davanja koncesije, dovele do neobjavljivanja obavijesti o namjeri davanja koncesije ili do
sadržajno bitno drugačije obavijesti,
–– ako nema pristiglih ponuda do isteka roka za dostavu ponuda,
–– ako nakon isključenja ponuda u postupku davanja koncesije
ne preostane nijedna prihvatljiva ponuda,
–– ako se na temelju kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja ne može izvršiti odabir, u ostalim slučajevima određenim
posebnim propisima.
Grad Jastrebarsko kao davatelj koncesije, može poništiti postupak davanja koncesije ako je do isteka roka za dostavu ponude pristigla samo jedna ponuda, odnosno ako nakon isključenja
ponuda u postupku davanja koncesije preostane samo jedna prihvatljiva ponuda.
Novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti nakon
što odluka o poništenju postupka davanja koncesije postane izvršna.
V. UGOVOR O KONCESIJI
Članak 13.
Na temelju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sklapa se ugovor o koncesiji.
Potpisivanje ugovora o koncesiji mora se ponuditi odabranom najpovoljnijem ponuditelju u roku od 10 dana od isteka roka
mirovanja, odnosno 10 dana od dana kada je odluka o davanju
koncesije postala izvršna.
Članak 14.
Ugovor o koncesiji na temelju odluke o koncesiji s najpovoljnijim ponuditeljem sklapa Gradonačelnik.
Potpisivanjem ugovora o koncesiji koncesionar stječe prava
i preuzima obvezu obavljanja djelatnosti iz ugovora o koncesiji.
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Ugovor o koncesiji mora biti sastavljen u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, svim podacima iz obavijesti o namjeri
davanja koncesije, odabranom ponudom te odlukom o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja.
Članak 15.
Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:
–– djelatnost za koju se koncesija daje,
–– rok na koji se koncesija daje,
–– visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,
–– cijenu i način naplate za pruženu uslugu,
–– prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara,
–– jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,
–– način prestanka koncesije,
–– ugovorne kazne.
Članak 16.
Davatelj koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji prikupiti od odabranog ponuditelja potrebna jamstva i /ili
instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju te naknade
štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o
koncesiji (zadužnice, bankarske garancije, osobna jamstva, mjenice, polog i ostalo) u iznosu određenom u skladu s procijenjenom vrijednosti koncesije.
Na pitanja iz ugovora o koncesiji koja nisu uređena Zakonom
o koncesijama, primjenjuje se odredbe propisa kojima su uređeni
obvezni odnosi.
VI. PRAVNA ZAŠTITA
Članak 17.
Pravna zaštita u postupku davanja koncesije provodi se u
skladu s propisima kojima se uređuje javna nabava.
Za sporove između stranaka, koji nastaju na temelju ugovora
o koncesiji, stranke mogu ugovoriti arbitražno rješavanje sporova.
VII. PLAN DAVANJA KONCESIJA
Članak 18.
Grad Jastrebarsko kao davatelj koncesija, dužan je dostaviti
ministarstvu nadležnom za financije godišnji i srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija.
Grad Jastrebarsko, dužan je prije isteka tekuće kalendarske
godine izraditi godišnji plan davanja koncesija za iduću kalendarsku godinu, na standardnom obrascu koji objavljuje ministarstvo
nadležno za financije na svojim internetskim stranicama.
Godišnji plan davanja koncesija mora biti u skladu sa srednjoročnim (trogodišnjim) planom davanja koncesija.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Obavljanje komunalnih djelatnosti za koje su do dana stupanja ove Odluke na snagu zaključeni ugovori o koncesiji, uskladit
će se s odredbama ove Odluke nakon isteka roka na koji su ugovori zaključeni.
Na sva druga pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o koncesijama i posebnih propisa
koji uređuju pojedinu komunalnu djelatnost.
Članak 20.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o
određivanju komunalnih djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije na području Grada Jastrebarskog, (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj: 8/09 i 6/10).
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Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
“Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/13-01/02
URBROJ: 238/12-01-13/4
Jastrebarsko, 14. ožujka 2013.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12), Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti
koje se obavljaju temeljem koncesije na području Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 08/9 i 06/10) i
članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“ broj 07/09 i 02/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog, na 22. sjednici od 14. ožujka 2013. godine, donosi

PLAN DAVANJA KONCESIJA
na području Grada Jastrebarskog za razdoblje od
2013. do 2015. godine
Članak 1.
Utvrđuje se Plan davanja koncesija iz područja komunalnih
djelatnosti koje se obavljaju temeljem koncesije za razdoblje od
2013. do 2015. godine, kako slijedi:
1. Koncesija za obavljanje prijevoza pokojnika
–– broj koncesija – 2 koncesije
–– rok koncesije – 5 (pet) godina
–– početak koncesije – siječanj 2014.
–– procijenjena godišnja naknada – 2.000,00 kn po jednoj koncesiji
2. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova
–– broj koncesija – 1 koncesija
–– rok koncesije – 5 (pet) godina
–– početak koncesije – studeni 2015.
–– Procijenjena godišnja naknada – 5.000,00 kn
Članak 2.
Ovaj Plan dostavlja se ministarstvu nadležnom za financije.
Članak 3.
Ovaj Plan objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/13-01/02
URBROJ: 238/12-01-13/5
Jastrebarsko, 14. ožujka 2013.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Narodne novine, broj: 120/12 i 136/12), članka
2. Pravilnika o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o
postojećim mjerama lokalne potpore te o načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju
(Narodne novine, broj 16/13) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 07/09 i
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02/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 22. sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine, donijelo je

PROGRAM POTPORE
poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada
Jastrebarskog za razdoblje 2013. do 2015. godine
1. Opće odredbe
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se vrste proizvodnji u poljoprivredi i ruralnom razvoju za koje se dodjeljuju bespovratne novčane potpore (u daljnjem tekstu: gradska subvencija), opći uvjeti,
kriteriji i postupak dodjele, te prava i obveze korisnika gradske
subvencije.
Članak 2.
Korisnici gradske subvencije iz članka 2. Programa jesu poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj
županiji, imaju prebivalište odnosno sjedište na području Grada
Jastrebarskog, imaju podmirene financijske obveze prema Gradu
Jastrebarskom i poduzećima u kojima je Grad Jastrebarsko pretežiti vlasnik, a ispunjavaju i druge uvjete propisane ovim Programom.
Članak 3.
Poljoprivredno gospodarstvo jest pravna ili fizička osoba,
a djeluju kao: obiteljsko poljoprivrednog gospodarstvo, obrt
registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko
društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisano je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u
daljnjem tekstu: Upisnik).
Članak 4.
Sredstva za provedbu ovog Programa u navedenom razdoblju
osiguravaju se u Proračunu Grada Jastrebarskog.
Članak 5.
Pojedina gradska subvencija korisnicima se isplaćuje nakon
realizacije ulaganja, odnosno nakon provjere na terenu, a najkasnije do kraja tekuće godine.
Subvencija premije osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog
materijala, povrća, cvijeća višegodišnjih nasada, plastenika,
rasplodne stoke i kokoši nesilica i sl., u pravilu se korisnicima
isplaćuje putem osiguravatelja, što se utvrđuje posebnim ugovorom Grada Jastrebarskog s osiguravateljima.
Gradska subvencija za istu površinu ili isto grlo stoke ili istu
jedinicu proizvodnje može se ostvariti samo jednom godišnje.
2. Stočarstvo – kapitalne potpore
Članak 6.
Troškovi prihvatljivi za potporu kapitalnim ulaganjima u sektoru stočarstva su:
–– uređenje gnojišta sukladno nitratnoj direktivi - do 30% vrijednosti ulaganja bez PDV-a, a najviše do 10.000,00 kuna;
–– nabava pčelinjih matica putem udruge „LIPA“ - u iznosu od
50,00 kuna po jednoj pčelinjoj matici uz maksimalni iznos od
200 pčelinjih matica.
3. Vinogradarstvo i vinarstvo – kapitalne potpore
Članak 7.
Troškovi prihvatljivi za potporu kapitalnim ulaganjima u sektoru vinogradarstva i vinarstva su:
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–– troškovi podizanja novih nasada na minimalnoj površini od
0,25 ha (kupnja certificiranog sadnog materijala, ograde,
armature, analize tla, sustava za navodnjavanje, sustava za
zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže, nosači, stupovi
i sidra);
–– troškovi izgradnje ili adaptacije objekata za preradu i skladištenje
–– troškovi unutarnjeg uređenja i opremanja novih smještajnih
kapaciteta na poljoprivrednom gospodarstvu.
Članak 8.
Iznos potpore po korisniku u sektoru vinogradarstva i vinarstva za ulaganja pod točkom 1. i 2. članka 8. iznosi do 30 % vrijednosti ulaganja bez PDV-a, a najviše do 20.000,00 kuna.
Potpora za unutarnje uređenje i opremanje novih smještajnih kapaciteta i kapaciteta za prijem gostiju za razvitak seoskog
turizma na poljoprivrednom gospodarstvu odobrit će se, nakon
legalizacije objekta i dobivenog rješenja nadležnog ureda o ispunjenim minimalno-tehničkim uvjetima i kategorizaciji soba,
onom poljoprivrednom gospodarstvu koje ima registriranu djelatnost seoskog turizma ili je registrirano za ugostiteljsku djelatnost pripremanja hrane i pružanja usluga prehrane, pripremanja i
usluživanja pića i napitaka i pružanja usluga smještaja sukladno
postojećim zakonskim propisima, a navedenu djelatnost obavlja
na području Grada Jastrebarskog.
Potpora se dodjeljuje u iznosu od 2.000,00 kuna po ležajupostelji.
4. Voćarstvo i povrtlarstvo- kapitalne potpore
Članak 9.
Troškovi prihvatljivi za potporu kapitalnim ulaganjima u
sektoru voćarstva, povrćarstva (uključujući proizvodnju jagoda
i gljiva) i cvjećarstva (uključujući ljekovito i začinsko bilje) su:
–– nabava novih i/ili rekonstrukcija postojećih proizvodnih
objekata (visoki tuneli/plastenici/staklenici);
–– nabava novih sustava za navodnjavanje, zagrijavanje, zasjenjivanje, stolovi i stalaže, folija i sl.
–– podizanje novih i/ili rekonstrukcija postojećih trajnih nasada
voća na minimalnoj površini od 0,25 ha (kupnja certificiranog sadnog materijala, ograde, armature, analize tla, sustava
za navodnjavanje, sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od
tuče (mreže, nosači, stupovi i sidra), sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od mraza.
Članak 10.
Iznos potpore po korisniku u sektoru voćarstva, povrtlarstva
i cvjećarstva za ulaganja definirana člankom 10. iznosi do 30%
vrijednosti ulaganja bez PDV-a, a najviše do 20.000,00 kuna.
5. Štete od elementarnih nepogoda – premija osiguranja
Članak 11.
Subvencija premije osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog
materijala, povrća, cvijeća, višegodišnjih nasada, staklenika,
plastenika, rasplodne stoke i kokoši nesilica odobrit će se onom
poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara
groma, olujnih vjetrova, gubitka kvalitete voća i povrća, bolesti
i uginuća životinja.
Subvencija se odobrava u visini 25%-tnog iznosa premije
osiguranja za tekuću godinu, a maksimalni iznos subvencije koji
poljoprivredno gospodarstvo može ostvariti je 40.000,00 kuna.
Sva poljoprivredna gospodarstva koja imaju zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika navedenih u prethod-
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nom stavku ovog članka s osiguravateljem, a sukladno članku 6.
ovog Programa, subvenciju premije osiguranja, u pravilu, ostvaruju putem osiguravatelja.
Članak 12.
Člankom 33. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda propisano je da se sredstva za uklanjanje i ublažavanje posljedica
elementarnih nepogoda osiguravaju i u Proračunima jedinica lokalne samouprave za tekuću godinu.
6. Rad poljoprivrednih udruga, lovačkih društava, OPG-a
Članak 13.
Sufinanciranje rada udruga poljoprivrednih proizvođača, lovačkih društava, OPG-a i sl., odnosi se na subjekte koji su registrirani na području Grada Jastrebarskog ili Zagrebačke županije, a okupljaju proizvođače odnosno lovce s područja Grada
Jastrebarskog.
Iznos sredstava sufinanciranja za pojedinu udrugu poljoprivrednih proizvođača i lovačkih društava ovisi o:
–– broju članova udruge ili društva
–– aktivnosti udruge;
–– nagradama i priznanjima članova udruge.
7. Edukativno-obrazovni programi za poljoprivrednike
Članak 14.
Grad Jastrebarsko će samostalno ili u suradnji s drugim institucijama te pravnim osobama, biti organizator edukativnoobrazovnih programa za poljoprivrednike, a naročito IPARD
programa te propisa vezanih za ostvarivanje prava na potpore u
poljoprivredi.
IPARD je pretpristupni program Europske unije za razdoblje
2007. – 2013. Sastavni je dio IPA-e (Instrument pretpristupne
pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance) odnosno
njegova V. komponenta Ruralni razvoj.
8. Projekti ruralnog razvoja- kapitalne potpore
8.1. Izrada projektne dokumentacije
Članak 15.
Potpora je namijenjena poljoprivrednim gospodarstvima za
izradu projektne dokumentacije potrebne za izgradnju, adaptaciju
ili legalizaciju gospodarskih objekata namijenjenih smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednih proizvoda.
Subvencija se dodjeljuje u visini stvarno nastalih troškova, a
najviše u iznosu od 10.000,00 kuna.
8.2. Kapitalna potpora za nabavu opreme
Članak 16.
Kapitalna pomoć odobrit će se komercijalnim poljoprivrednim gospodarstvima (obveznici poreza na dohodak ili minimalno
obveznici PDV-a) za nabavu opreme namijenjene čuvanje, skladištenje, preradu i doradu poljoprivrednih proizvoda te udrugama
„strojni prsten“ za nabavu mehanizacije.
Kapitalna pomoć dodjeljuje se u iznosu od 30% ukupno
dokumentiranih troškova bez PDV-a, a najviše u iznosu do
15.000,00 kuna.
9. Cilj i svrha provedbe programa i pokazatelji uspješnosti
Članak 17.
Cilj provedbe programa je promicanje učinkovitosti poljoprivredne proizvodnje radi jačanja konkurentnosti na domaćem i
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svjetskom tržištu, omogućavanju primjerenog životnog standarda, pridonošenje stabilnosti poljoprivrednog dohotka te očuvanje
i napredak seoskih područja i ruralnih vrijednosti.

15. ožujka 2013.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Članak 18.
Svrha provedbe programa je podizanje razine znanja u poljoprivredi radi intenziviranja razvoja i povećanja konkurentnosti
poljoprivredne proizvodnje, povećanje obima i zaštita poljoprivredne proizvodnje te povećanje dohotka od poljoprivrede.
Članak 19.
Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, po pojedinim aktivnostima
su:
–– nove površine zasađene trajnim nasadima – min 5 ha
–– broj novih smještajnih kapaciteta – min 10 ležaja
–– broj educiranih poljoprivrednika – min. 100
–– iznos premija osiguranja u poljoprivredi – povećanje min 5%
10. Prijelazne i završne odredbe
Članak 20.
Zahtjevi za subvenciju dostavljaju se do 30. studenog tekuće
godine. godine Upravnom odjelu za gospodarstvo na propisanom
Obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća i do utroška sredstava.

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona
o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, broj 67/08,
48/10 Odluka USRH i 74/11) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 07/09 i
02/13) uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova,
Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 22. sjednici održanoj 14.
ožujka 2013., donijelo je

ODLUKU
o organizaciji i načinu naplate parkiranja
na području Grada Jastrebarskog
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuju javne parkirališne površine,
organizacija i način naplate parkiranja, parkirališne zone, vrste
parkirališnih karata i način njihova korištenja, uvjeti za stjecanje
i korištenje povlaštene parkirališne karte te nadzor nad parkiranjem vozila na području Grada Jastrebarskog.

Članak 21.
Upravni odjel za gospodarstvo, nakon provjere priložene dokumentacije (potvrde o podmirenim obvezama, dokaz o plaćenim računima za koji se traži subvencija – kapitalna pomoć, kontrole na terenu i sl), prijedlog liste o isplati gradske subvencije
dostavlja Gradonačelniku na utvrđivanje i donošenje Zaključka
o isplati odnosno sklapanju ugovora kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.
Članak 22.
Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro-račun korisnika gradske subvencije odnosno podnositelja zahtjeva, osim
ako ovim Programom nije drugačije propisano.
Članak 23.
Korisnik gradske subvencije dužan je omogućiti davatelju
subvencije kontrolu namjenskog utroška dobivene subvencije.
Ukoliko je korisnik gradske subvencije, odnosno podnositelj
zahtjeva, priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje
u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora
vratiti u Proračun Grada Jastrebarskog, te će biti isključen iz svih
gradskih subvencija u poljoprivredi i ruralnom razvoju u narednih pet (5) godina.
Članak 24.
Danom stupanja na snagu ovog Programa, prestaje važiti
Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2013. godinu (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog,
broj 10/12).
Članak 25.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u „Službenom
vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/13-01/02
URBROJ: 238/12-01-13-6
Jastrebarsko, 14. ožujka 2013.

Članak 2.
U smislu ove odluke:
–– javna parkirališna površina je površina namijenjena parkiranju vozila koja je uređena kao vanjsko ulično parkiralište ili
zasebno izdvojeno parkiralište ili garaža;
–– javno parkiralište s naplatom (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je uređena i propisno označena ulična ili izdvojena površina na kojoj je uvedena naplata parkiranja i koja je
označena odgovarajućom prometnom signalizacijom te informacijom o parkirališnoj zoni, cijenama parkiranja ovisno
o vremenu parkiranja kao i načinu plaćanja parkiranja;
–– parkirališno mjesto je dio javne parkirališne površine namijenjene parkiranju jednog vozila i označeno odgovarajućom
prometnom signalizacijom;
–– rezervirano parkirališno mjesto je parkirališno mjesto što ga
je odobrilo gradsko upravno tijelo nadležno za promet i namijenjeno određenom korisniku te označeno odgovarajućom
prometnom signalizacijom;
–– parkirališna zona je dio javne parkirališne površine na kojoj
je uvedena naplata u određenom dijelu Grada Jastrebarskog;
–– vozilo je osobni automobil i drugo motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba, koje osim sjedala za vozače ima najviše
osam sjedala i kojega dopuštena masa ne prelazi 3500 kg i
dimenzije odgovaraju propisanim dimenzijama parkirališnih
mjesta osobnog automobila;
–– korisnik javnog parkirališta (u daljnjem tekstu: korisnik) je
vozač koji parkira vozilo na parkirališno mjesto, odnosno
druga osoba za koju je ovom odlukom određeno da se smatra
korisnikom;
–– organizator parkiranja je osoba koja obavlja tehničke i organizacijske poslove, naplatu i nadzor nad parkiranjem vozila,
te obavlja druge poslove.
Članak 3.
Ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, parkiranjem
vozila na javnoj parkirališnoj površini korisnik sklapa s organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javne parkirališne površine,
prihvaćajući uvjete propisane ovom Odlukom.
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Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka isključuje se čuvanje
vozila te odgovornost za nestanak, uništenje ili oštećenje vozila,
osim ako zakonom nije drugačije propisano.
Korisnikom se smatra vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova prema registarskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana,
vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.
Korisnikom se smatra i primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga,
odnosno najmoprimac kojem je osoba koja obavlja registriranu
djelatnost rent-a-car usluge prepustila vozilo na korištenje na temelju ugovora o najmu.
Članak 4.
Poslove organizatora parkiranja obavlja trgovačko društvo
CESTE JASTREBARSKO d.o.o., Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko (u daljnjem tekstu: organizator parkiranja).
II. ORGANIZACIJA I NAČIN NAPLATE PARKIRANJA
Članak 5.
Parkiranje vozila i naplata parkiranja organizira se:
1. na javnim parkiralištima;
2. na rezerviranim parkirališnim mjestima.
1. Parkiranje na javnim parkiralištima
Članak 6.
Javna parkirališta mogu biti stalna ili privremena, ulična ili
izvanulična.
Stalna javna parkirališta su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom cijele kalendarske godine.
Privremena javna parkirališta su parkirališta na kojima se
parkiranje naplaćuje tijekom privremene regulacije prometa, organizacije prigodnih manifestacija, priredbi i slično.
Ulična javna parkirališta su parkirališta na kolniku i nogostupu posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehničkom
dokumentacijom.
Izvanulična javna parkirališta su parkirališta koja se nalaze
izvan kolnika, a označena su vertikalnom i horizontalnom signalizacijom u skladu s ovom Odlukom i prostorno su definirana posebnim projektom.
Parkirališno mjesto na asfaltiranim javnim parkiralištima
označava se bijelom horizontalnom signalizacijom.
Članak 7.
Parkiranjem na javnom parkiralištu korisnik i organizator
parkiranja sklapaju ugovor o korištenju jednoga parkirališnog
mjesta u trajanju od 24 sata.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korisnik može sklopiti s
organizatorom parkiranja ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta u trajanju kraćem ili dužem od 24 sata.
Članak 8.
Javna parkirališta moraju imati oznaku parkirališne zone,
vremena kada se naplaćuje parkiranje i uvjete pod kojima je ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu moguće sklopiti u trajanju kraćem ili dužem od 24 sata.
Uvjete pod kojima je ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu moguće sklopiti u trajanju
kraćem ili dužem od 24 sata, cijene parkirališnih karata i način
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korištenja povlaštenih parkirališnih karata, određuje gradonačelnik Grada Jastrebarskog.
Članak 9.
Na javnim parkiralištima na posebno obilježenim mjestima
rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe
s invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade.
Iznimno, na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama
naplate koja nisu posebno obilježena kao mjesta rezervirana za
parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom
koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti imaju
pravo parkirati bez plaćanja naknade najduže 2 sata tijekom jednog dana.
Osoba s invaliditetom može ostvariti pravo iz stavka 2. ovoga
članka ako uz važeći znak pristupačnosti istakne i važeću naljepnicu koju izdaje organizator parkiranja.
Izgled i sadržaj naljepnice iz stavka 3. ovoga članka određuje
organizator parkiranja, uz suglasnost gradskoga upravnog tijela
nadležnog za promet.
2. Parkiranje na rezerviranim parkirališnim mjestima
Članak 10.
Rezervirana parkirališna mjesta odobrava rješenjem gradsko
upravno tijelo nadležno za promet po zahtjevu korisnika na rok
od godinu dana.
Na zahtjev korisnika rok iz stavka 1. ovoga članka može se
produžiti.
Iznimno, gradsko upravno tijelo nadležno za promet donijet
će novo rješenje kojim će se korisniku osigurati drugo rezervirano parkirališno mjesto u neposrednoj blizini, ako se prije isteka
roka na koje je rješenje doneseno izmjene prometne okolnosti.
Broj odobrenih rezerviranih parkirališnih mjesta u jednoj
parkirališnoj zoni može biti do 5% od ukupnog broja parkirališnih mjesta u toj parkirališnoj zoni.
Članak 11.
Rezervirana parkirališna mjesta mogu se odobriti državnim
tijelima, sudbenoj vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama.
Korisnicima iz stavka 1. ovoga članka može se odobriti najviše 10 rezerviranih parkirališnih mjesta.
Za horizontalnu signalizaciju rezerviranoga parkirališnog
mjesta koristi se žuta boja.
Visinu naknade i način plaćanja za rezervirana parkirališna
mjesta određuje gradonačelnik Grada Jastrebarskog.
Članak 12.
Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima te naknada
za rezervirana parkirališna mjesta plaća se u korist organizatora
parkiranja.
Članak 13.
Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na rezerviranim parkirališnim mjestima.
III. PARKIRALIŠNE ZONE
Članak 14.
Područja parkirališnih zona i parkirališta na kojima se vrši
naplata parkiranja, određuje gradonačelnik Grada Jastrebarskog.
IV. VRSTE PARKIRALIŠNIH KARATA I NAČIN NJIHOVA
KORIŠTENJA
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Članak 15.

Za korištenje javnih parkirališta korisnik mora imati valjanu
parkirališnu kartu.

15. ožujka 2013.

Naplata satne karte neposredno na javnom parkiralištu od
osobe koju ovlasti organizator parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte.

Valjana parkirališna karta je ona karta koja je plaćena za:

Članak 19.

–– parkirališnu zonu u kojoj se koristi usluga parkiranja;
–– vrijeme korištenja parkiranja, odnosno za razdoblje na koje
je sklopljen ugovor o korištenju javne parkirališne površine;
Iznimno od stavka 2. ovog članka, valjana parkirališna karta
plaćena za parkirališnu zonu u kojoj se plaća veća naknada za
korištenje parkirališnog mjesta vrijedi i u zoni u kojoj se plaća
manja naknada.

Korisnik javnog parkirališta može kupiti mjesečnu ili godišnju parkirališnu kartu na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na
blagajni organizatora parkiranja.

Članak 16.
Parkirališna karta za parkiranje na javnom parkiralištu izdaje
se kao dnevna karta za određenu parkirališnu zonu i vrijedi od
trenutka izdavanja do istog vremena u prvom sljedećem danu u
kojem se naplaćuje parkiranje, osim ako korisnik izričito ne zatraži sklapanje ugovora o korištenju jednoga parkirališnog mjesta
na javnom parkiralištu u trajanju kraćem ili dužem od 24 sata.
Za sklapanje ugovora o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju kraćem od 24 sata izdaje
se, jednosatna ili višesatna parkirališna karta (u daljnjem tekstu:
satna karta).
Za sklapanje ugovora o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju dužem od 24 sata izdaje se
mjesečna ili godišnja parkirališna karta.
Izgled i sadržaj parkirališnih karata za parkiranje na javnim
parkiralištima kao i način prodaje određuje organizator parkiranja, uz suglasnost gradskoga upravnog tijela nadležnog za promet.
Članak 17.
Korisnik javnog parkirališta može kupiti dnevnu kartu na
ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni organizatora parkiranja, odnosno može je preuzeti s nalogom za plaćanje na javnom
parkiralištu od osobe koju ovlasti organizator parkiranja.
Naplata dnevne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima ili
na blagajni organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje dnevne karte.
Naplata preko naloga za plaćanje dnevne karte podrazumijeva neposredno preuzimanje dnevne karte na javnom parkiralištu
od osobe koju ovlasti organizator parkiranja i plaćanje dnevne
karte u roku od osam dana od dana preuzimanja.
Članak 18.
Korisnik javnog parkirališta može kupiti satnu kartu na parkirališnom automatu ili mobilnim telefonom (SMS poruka), odnosno na ovlaštenim prodajnim mjestima koje odredi organizator
parkiranja.
Naplata satne karte na parkirališnom automatu podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte neposredno na javnom parkiralištu na kojem se nalazi parkirališni
automat.
Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva elektroničku kupnju parkirališne karte o čemu korisnik parkiranja
zaprima SMS poruku o plaćenoj parkirališnoj karti mobilnim
telefonom.
Naplata satne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na
blagajni organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka na privremenim javnim
parkiralištima korisnik parkirališta može kupiti satnu kartu od
osobe koju ovlasti organizator parkiranja.

Naplata mjesečne ili godišnje parkirališne karte na ovlaštenim
prodajnim mjestima ili na blagajni organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte.
Članak 20.
Korisnik javnog parkirališta dužan je valjanu parkirališnu
kartu u materijaliziranom obliku u roku od pet (5) minuta od parkiranja vozila istaknuti na vozilu tako da organizator parkiranja
može provjeriti njezinu valjanost.
Ako korisnik javnog parkirališta ne istakne valjanu parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku u roku iz stavka 1. ovog
članka ili je istakne tako da se ne može provjeriti njezina valjanost, smatrat će se da nema valjanu parkirališnu kartu.
Ako korisnik javnog parkirališta nema valjanu parkirališnu
kartu, smatrat će se da je s organizatorom parkiranja sklopio ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju od 24 sata (dnevna karta).
U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, osoba koju ovlasti organizator parkiranja ostavit će dnevnu kartu s nalogom za plaćanje
na vozilu, koju je korisnik dužan platiti u roku od osam dana od
dana sklapanja ugovora.
Dnevna karta s nalogom za plaćanje ostavljena na način iz
stavka 4. ovoga članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija
oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i ne odgađaju plaćanje.
Članak 21.
Ako korisnik javnog parkirališta ne plati dnevnu kartu s nalogom za plaćanje u roku iz članka 17. stavka 3. i članka 20. stavka
4. ove Odluke, osim iznosa dnevne karte dužan je nadoknaditi i
stvarne troškove organizatora parkiranja sa zakonskim zateznim
kamatama od dana njihova nastanka, na što će ga se u nalogu
upozoriti.
Ako korisnik javnog parkirališta ne podmiri obveze iz stavka
1. ovoga članka u danim rokovima, organizator parkiranja pokrenut će protiv njega, a u svoje ime i za svoj račun, postupak pred
nadležnim tijelom.
V. POVLAŠTENA PARKIRALIŠNA KARTA
Članak 22.
Fizička osoba (stanar) koja ima prebivalište ili boravište na
području na kojem se naplaćuje parkiranje te pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja ima sjedište ili koristi poslovni prostor unutar
parkirališne zone u kojoj se naplaćuje parkiranje mogu koristiti
povlaštene uvjete parkiranja u pogledu cijene i korištenja javnih
parkirališta (povlaštena parkirališna karta).
Povlaštene uvjete parkiranja iz stavka 1. ovoga članak može
koristiti i vlasnik nekretnine (stana ili kuće) na području na kojemu se naplaćuje parkiranje, ako ima prijavljeno prebivalište ili
boravište na području Grada Jastrebarskog.
Povlaštena parkirališna karta izdaje se i vrijedi za parkirališnu zonu u kojoj osoba koja ostvaruje pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima prebivalište ili boravište, vlasništvo nekretnine
odnosno sjedište ili koristi poslovni prostor na tom području.
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Izgled i sadržaj povlaštene parkirališne karte za korištenje
javnih parkirališta određuje organizator parkiranja, uz suglasnost
gradskoga upravnog tijela nadležnog za promet.
Povlaštena parkirališna karta vrijedi od trenutka njezina izdavanja do isteka onoga dana u sljedećem mjesecu koji po danu
odgovara danu od kada je rok otpočeo, odnosno do isteka posljednjeg dana u sljedećem mjesecu.
Članak 23.
Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima fizička osoba (stanar) ako:
–– ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova
i ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom
prometnom dozvolom.
Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima pravna osoba,
fizička osoba obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako:
–– ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području na kojem
se naplaćuje parkiranje, što dokazuje ugovorom o zakupu ili
vlasništvu poslovnog prostora, odnosno izvatkom iz registra
ili upisnika što ga vodi nadležno tijelo iz kojeg je vidljiva
poslovna adresa na kojoj se obavlja djelatnost,
–– ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom
prometnom dozvolom.
Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima vlasnik stana ili
kuće ako:
–– je nekretnina na području na kojemu se naplaćuje parkiranje,
što dokazuje dokumentacijom o vlasništvu nekretnine,
–– ima prijavljeno prebivalište ili boravište na području Grada
Jastrebarskog, što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova,
–– ima u vlasništvu ili leasingu vozilo, što dokazuje važećom
prometnom dozvolom.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka, pravna osoba, fizička
osoba obrtnik, odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu
djelatnost, a koja nema sjedište i ne koristi poslovni prostor na
području na kojem se naplaćuje parkiranje, može podnijeti zahtjev za povlaštenu parkirališnu kartu u korist svojeg zaposlenika
(stanara) koji ima prebivalište ili boravište na području na kojem
se naplaćuje parkiranje, ako taj zaposlenik koristi vozilo u njezinom vlasništvu ili leasingu 24 sata dnevno što dokazuje:
–– važećom prometnom dozvolom;
–– preslikom radne knjižice;
–– potvrdom o korištenju službenog vozila i
–– osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih
poslova o prebivalištu ili boravištu zaposlenika.
Povlaštena parkirališna karta izdana prema stavku 4. ovoga
članka plaća se po cijeni koju za povlaštenu parkirališnu kartu
plaća osoba iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 24.
U osobito opravdanim slučajevima povlaštena parkirališna
karta može se izdati na zahtjev humanitarne udruge, zdravstvene
ustanove, fizičke osobe koje ima teško bolesnog člana obitelji i
tijela javne vlasti.
O opravdanosti zahtjeva odlučuje gradonačelnik Grada Jastrebarskog.
Članak 25
Za povlaštenu parkirališnu kartu uplaćuje se naknada na račun organizatora parkiranja ili se istodobno kupuje i preuzima na
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blagajni organizatora parkiranja.
Ako korisnik povlaštene parkirališne karte za vrijeme njenog važenja promijeni vozilo za koje je karta izdana, organizator
parkiranja zamijenit će povlaštenu parkirališnu kartu, na zahtjev
korisnika, novom povlaštenom parkirališnom kartom. Nova povlaštena parkirališna karta vrijedi do isteka roka na koji je izdana
zamijenjena karta.
Ako korisnik parkirališta koristi povlaštenu parkirališnu kartu suprotno odredbama ove Odluke, smatra se da nema povlaštenu parkirališnu kartu.
VI. NADZOR NAD PARKIRANJEM VOZILA
Članak 26
Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkirališnim površinama, kao i nadzor nad rezerviranim parkirališnim mjestima,
obavlja ovlaštena osoba organizatora parkiranja.
VII. KAZNENE ODREDBE
Članak 27.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koje je vozilo neovlašteno
zaustavljeno ili parkirano na rezerviranom parkirališnom mjestu.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 600,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja
drugu samostalnu djelatnost čije je vozilo neovlašteno zaustavljeno ili parkirano na rezerviranome parkirališnom mjestu, ako
je prekršaj počinjen u vezi s obavljanjem njezina obrta ili samostalne djelatnosti.
Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 kuna kaznit će se vozač koji neovlašteno zaustavi ili parkira vozilo na rezerviranome parkirališnom mjestu te odgovorna osoba u pravnoj
osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28.
Na vozila policije bez obzira na to imaju li ugrađene posebne
uređaje za utvrđivanje prekršaja i davanje zvučnih i svjetlosnih
signala u obavljanju službenih zadaća, prilikom korištenja parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima s naplatom i na rezerviranim parkirališnim mjestima ne primjenjuju se odredbe ove
odluke.
Članak 29.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti:
–– Zaključak o visini naknade za uporabu rezerviranih parkirališnih mjesta (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj
4/01);
–– Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području
Grada Jastrebarskog (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog,
5/01).
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog dužan je predložiti provedbene propise iz članka 8. stavka 2., članka 11. stavka 4. i članka 14. ove Odluke u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove
Odluke.
Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke i propisa
iz prethodnog stavka ovog članka, nastavit će se i dovršiti prema Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području
Grada Jastrebarskog (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj
5/01).
Članak 30.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
“Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
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KLASA: 021-05/13-01/02
URBROJ: 238/12-01-13-7
U Jastrebarskom, 14. ožujka 2013.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 37. tatuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09 i
2/13), Gradsko vijeće grada Jastrebarskog na 22. sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Statuta Grada Jastrebarskog
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jedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga.
Kad tijelo iz stavka 2. ovog članka utvrdi ispravnost prijedloga, Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od
zaprimanja odluke.
Neraspisivanje referenduma u slučaju kad su ispunjene pretpostavke utvrđene stavkom 2. i 3. ovog članka razlog je za raspuštanje Gradskog vijeća.“.
Članak 5.
U članku 29. iza riječi „Gradsko vijeće“ umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: „osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu.“.
Članak 6.
U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

Članak 1.

„Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova
građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili Statutom.“.

U Statutu grada Jastrebarskog (”Službeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 7/09 i 2/13), u članku 23. stavak 2. mijenja se
i glasi:

„Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Gradsko vijeće.“.

„Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1.
ovog članka donosi Gradsko vijeće, a sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način
upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo temeljem odluke Gradskog vijeća sklapa Gradonačelnik.“.
Članak 2.
U članku 25. iza riječi „referenduma i“ dodaje se riječ „ mjesnog“.
Članak 3.
U članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Raspisivanje referenduma može predložiti, na temelju odredaba zakona i Statuta, najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća,
Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača Grada i većina mjesnih odbora, odnosno gradskih četvrti na području Grada.“
U stavku 3. riječ „razrješenja“ zamjenjuje se riječju „opoziva“, a iza riječi „zakonom“ briše se točka i dodaju se riječi „i
Statutom.“.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o
pitanjima iz svog djelokruga.“.
Članak 4.
Iza članka 26. dodaje se članak 26. a koji glasi:
„Članak 26. a
Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća, odnosno Gradonačelnik, odnosno većina
vijeća mjesnih odbora, odnosno gradskih četvrti na području Grada, Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu
te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova
Gradskog vijeća.
Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog
broja birača u Gradu, Gradsko vijeće dostavit će zaprimljeni pri-

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
Članak 7.
U članku 37. alineja 7. mijenja se i glasi:
„- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina
Grada i raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih
u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i
otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od
1.000.000,00 kuna, a u slučaju kad je taj iznos manji od 70.000,00
kuna, odlučuje preko iznosa od 70.000,00 kuna, sve uz uvjet da
je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje
ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu
sa zakonom.“.
Alineja 15. mijenja se i glasi:
„- osniva radna tijela te bira i razrješuje članove tih tijela,“.
Članak 8.
U članku 38. stavku 1. iza riječi potpredsjednika umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi „koji se biraju većinom glasova
svih članova Gradskog vijeća.“.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Potpredsjednici Gradskog vijeća biraju se u pravilu tako da
se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi
iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.“.
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječ „troškova“ briše se.
Članak 9.
Iza članka 38. dodaje se članak 38. a koji glasi:
„Članak 38. a
Sjednicu Gradskog vijeća saziva predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik Gradskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Grad-
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skog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu u
roku iz stavka 2. ovog članka, na obrazloženi zahtjev najmanje
1/3 članova Gradskog vijeća sjednicu će sazvati Gradonačelnik
u roku od 8 dana.
Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovog članka na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća sjednicu može
sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu.
Sjednica Gradskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavaka 2., 3. i 4. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od
dana sazivanja.
Sjednica Gradskog vijeća sazvana protivno odredbama stavaka 2., 3., 4. i 5. smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.“.
Članak 10.
U članku 39. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi
„Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja Statut, Poslovnik,
proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u
Zagrebačkoj županiji, s izvatkom iz zapisnika, u roku od 15 dana
od dana donošenja, te bez odgode gradonačelniku.“.
Članak 11.
Članak 40. mijenja se i glasi:
„Gradsko vijeće ima 17 članova.“.
Članak 12.
U članku 41. stavku 1. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju
riječi:
„a počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do
stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.
U stavku 3. riječ „troškova“ briše se.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„Vijećnici imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok
obavljaju dužnost.“.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.
Članak 13.
U članku 42. stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi:
„- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,“.
Alineja 4. mijenja se i glasi:
„- ako mu prestane prebivalište s područja Grada, danom prestanka prebivališta,“.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je
državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje
prestankom hrvatskog državljanstva.“.
Članak 14.
U članku 43. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji
glase:
„Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat
u mirovanje iz osobnih razloga. Mirovanje mandata iz osobnih
razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci.
Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća na
temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u
tijeku trajanja mandata.“.
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Članak 15.
U članku 44. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo
koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i
stavova na sjednicama Gradskog vijeća.“.
Članak 16.
U članku 48. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„Iznimno od stavka 1. ovog članka nositelj izvršne vlasti
Grada je i zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika, koji je
izabran na neposrednim izborima zajedno s gradonačelnikom, a
dužnost gradonačelnika obnaša ako je mandat gradonačelnika
prestao nakon isteka dvije godine mandata u Gradu.“.
U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. umjesto točke
stavlja se zarez i dodaju riječi:
„a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu
objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.“.
U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. alineja 5. mijenja se i glasi:
„- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina
Grada i raspolaganju ostalom imovinom pojedinačne vrijednosti
do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini
koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju
pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a najviše do 1.000.000,00 kuna, odnosno u slučaju kad je
taj iznos manji od 70.000,00 kuna, može odlučivati najviše do
70.000,00 kuna, sve uz uvjet da je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u
proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,“.
Iza alineje 28. dodaje se nova alineja koja glasi:
„- imenuje i razrješuje predstavnike grada u tijelima javnih
ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od
interesa za Grad,“.
Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.
Iza dosadašnjeg stavka 4. koji postaje stavak 5. dodaje se
novi stavak 6. koji glasi:
„Gradonačelnik je dužan dostaviti Gradskom vijeću u roku
od 8 dana od donošenja i objaviti u ‘Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog’ odluku o imenovanju i razrješenju predstavnika
Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih
pravnih osoba.“.
Članak 17.
Članak 51. mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi
propis.
Odluku o obustavi općeg akta iz stavka 1. ovog članka Gradonačelnik će donijeti u roku od 8 dana od dana donošenja općeg
akta.
Gradonačelnik ima pravo zatražiti od Gradskog vijeća da u
roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene
nedostatke u općem aktu.
Ako Gradsko vijeće ne ukloni uočene nedostatke Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda
državne uprave u Zagrebačkoj županiji i dostaviti mu odluku o
obustavi općeg akta.“.
Članak 18.
Članak 54. mijenja se i glasi:
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„Gradonačelnik i njegovi zamjenici odlučit će hoće li dužnost
na koju su izabrani obavljati profesionalno te su dužni u roku od
8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest
upravnom tijelu grada nadležnom za službeničke odnose o tome
na koji način će obnašati dužnost.
Za osobu koja ne postupi na način propisan stavkom 1. ovog
članka smatra se da dužnost obavlja volonterski.
Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu promijeniti način
obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti upravnom tijelu Grada
nadležnom za službeničke odnose.
Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz stavka 3. ovog članka.“.
Članak 19.
Članak 55. mijenja se i glasi:
„Gradonačelniku i njegovim zamjenicima mandat prestaje po
sili zakona:
–– danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi
propisanim u Zakonu o općem upravnom postupku,
–– danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne
sposobnosti
–– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
–– danom prestanka prebivališta na području grada,
–– danom prestanka hrvatskog državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,
–– smrću.
Ako gradonačleniku nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog
članka mandat prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose će u roku
od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku
mandata Gradonačelnika, radi raspisivanja prijevremenih izbora
za novog gradonačelnika.“.
Članak 20.
Iza članka 55. dodaje se članak 55. a koji glasi:
„ Članak 55. a
Za donošenje deklaratornih odluka o početku, načinu te prestanku obnašanja dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika,
kao i za donošenje pojedinačnih rješenja o visini plaće sukladno
odredbama zakona ovlašten je pročelnik upravnog tijela Grada
nadležnog za službeničke odnose.“.
Članak 21.
Članak 56. mijenja se i glasi:
„ Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu se opozvati putem
referenduma.
Raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim može predložiti
20% ukupnog broja birača u Gradu.
Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim u
skladu sa člankom 26. a Statuta.

15. ožujka 2013.

Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovih zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača
koji su glasovali uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada.“.
Članak 22.
Iza članka 56. dodaje se članak 56. a koji glasi:
„Članak 56. a
Ako je prestanak mandata Gradonačelnika nastupio prije
isteka dvije godine mandata, u Gradu će se raspisati prijevremeni
izbori za Gradonačelnika i njegove zamjenike. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će zamjenik
koji je izabran zajedno s njim, a koji je na kandidaturi za izbor
gradonačelnika bio prvi naveden iza kandidata za gradonačelnika, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik
Vlade Republike Hrvatske.
Ako je prestanak mandata Gradonačelnika nastupio nakon
isteka dvije godine mandata u Gradu se neće raspisati prijevremeni izbori za Gradonačelnika, a dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnašat će zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a
koji je na kandidaturi za izbor gradonačelnika bio prvi naveden
iza kandidata za gradonačelnika.
Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika iz stavka 2. ovog članka, u Gradu će se raspisati prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegove zamjenike, a do
provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat
će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
Ako je prestanak mandata gradonačelnika i njegovih zamjenika nastupio opozivom, u Gradu će se raspisati prijevremeni
izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike, a do provedbe
izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.
O svim promjenama tijekom mandata gradonačelnika i njegovih zamjenika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u Gradu dužan je bez odgode obavijestiti središnje
tijelo državne uprave nadležno za lokalnu, područnu (regionalnu)
samoupravu.“.
Članak 23.
U članku 78. stavku 1. iza riječi „tajnim glasovanjem,“ dodaju se riječi „razmjernim izbornim sustavom,“.
Članak 24.
U članku 79. stavku 1. riječ „Gradonačelnik“ zamjenjuje se
riječima „Gradsko vijeće.“.
Članak 25.
U članku 81. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava većinom glasova
svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.“.
Članak 26.
U cijelom članku 86. umjesto riječi „zbor građana“ treba stajati „mjesni zbor građana“ u odgovarajućem padežu.
Članak 27.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

U članku 89. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

Referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovih zamjenika
ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih
izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini
u kojoj se održavaju redovni izbori za Gradonačelnika.

„Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom
i općim aktima Gradskog vijeća.“.

15. ožujka 2013.
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Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 28.
Članak 94. mijenja se i glasi:
„Proračun je temeljni financijski akt Grada kojeg donosi
Gradsko vijeće većinom glasova svih članova u skladu s posebnim zakonom.
Gradonačelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže
Gradskom vijeću donošenje proračuna. Podneseni prijedlog proračuna Gradonačelnik može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.“.
Članak 29.
U članku 95. stavak 1. briše se.
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.
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Članak 33.
U članku 106. u stavku 2. u drugoj rečenici riječi „danom
objave“ zamjenjuju se riječima „ prvi dan od dana objave.“.
Članak 34.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“, osim odredaba
članka 4. podstavka 4., članka 7., članka 11., članka 16. stavka
2. i 3., članka 18., članka 20. i članka 29. stavka 3. podstavka 3.,
koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne, područne
(regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i
župana.
Članak 13. stavak 3. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:
„Donošenje odluke o privremenom financiranju mogu predložiti ovlašteni predlagatelji akata utvrđeni Poslovnikom o radu
Gradskog vijeća.
Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka
o privremenom financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.
Ako u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun,
odnosno odluka o privremenom financiranju, Vlada Republike
Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu istovremeno
raspustiti Gradsko vijeće i razriješiti gradonačelnika i njegove
zamjenike koji su izabrani zajedno s njim.“.
Članak 30.
U članku 102. u stavku 1. iza riječi „pravnih osoba“ briše se
točka i dodaju riječi: „(upravne stvari).“.
Članak 31.
U članku 103. stavak 1. i stavak 2. brišu se.
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1.
Iza dosadašnjeg stavka 3. koji postaje stavak 1. dodaje se
novi stavak 2. koji glasi:
„Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u
samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svatko u
svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“.
Članak 32.
U članku 104. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:
„Nadzor zakonitosti rada Gradskog vijeća obavlja središnje
tijelo državne uprave nadležno za lokalnu, područnu (regionalnu)
samoupravu.“.
Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.
Iza dosadašnjeg stavka 1. koji postaje stavak 2. dodaju se
novi stavci 3. i 4. koji glase:
„Predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda državne
uprave u Zagrebačkoj županiji zajedno sa izvatkom iz zapisnika
koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg
akta.
Predsjednik Gradskog vijeća dužan je akte iz stavka 3. ovog
članka bez odgode dostaviti Gradonačelniku.“.

KLASA: 021-05/13-01/02
URBROJ: 238/12-01-13-8
Jastrebarsko, 14. ožujka 2013.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

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), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 22. sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine donijelo je

POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog Vijeća
Grada Jastrebarskog
Članak 1.
U Poslovniku o radu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09), u članku 2.
stavak 2. mijenja se i glasi:
„Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je
dobila najviše glasova, a ako je više lista dobilo isti najveći broj
glasova, sjednici predsjeda prvi izabrani kandidat s liste koja je
imala manji redni broj na glasačkom listiću.“.
Članak 2.
U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranake zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i
član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.“.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
„Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje
je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga polititčke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu
dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke
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stranke dužne su obavijestiti upravno tijelo Grada koje obavlja
stručne poslove za gradsko vijeće.“.
Stavak 4. mijenja se i glasi:
„Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.“.
Članak 3.
U članku 10. stavku 1. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju
riječi:
„koji se biraju javnim glasovanjem većinom glasova svih vijećnika.“.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
„Predsjednik i jedan potpredsjednik Gradskog vijeća biraju
se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik u pravilu
iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.“.

„Nakon proteka rokova iz stavka 5. i 6. ovog članka, sjednicu
Gradskog vijeća može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje
1/3 vijećnika, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog
za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i vijećnici ga moraju potpisati.
Iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7. i 8. koji glase:
„Sjednica Gradskog vijeća sazvana na način propisan stavcima 3., 5. i 6. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od
dana sazivanja.
Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 3., 5., 6. i 7.
ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.“.
Članak 9.
U članku 84. stavku 2. alineja 6. briše se.

Članak 4.
U članku 28. stavku 2. alineja 3. mijenja se i glasi:
„ – obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju iz osobnih razloga i o mirovanju
mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,“.
Alineja 5 briše se.
Članak 5.
Članak 40. mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu se opozvati putem
referenduma na način propisan Statutom Grada.“.

Članak 10.
Ova Poslovnička Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, osim
članka 7. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke
Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju prvih sljedećih općih i
redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.
KLASA: 021-05/13-01/02
URBROJ: 238/12-01-13-9
Jastrebarsko, 14. ožujka 2013.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Članak 6.
Članak 58. mijenja se i glasi:
„Prijedlog proračuna, projekciju proračuna za sljedeće dvije
proračunske godine i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
Grada podnosi gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na
način i u rokovima propisanim zakonom.
Gradonačelnik može podneseni prijedlog proračuna povući
i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.
Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije
početka godine za koju se donosi, a gradonačelnik ne predloži
privremeno financiranje, ovlašteni predlagatelji akata utvrđeni
ovim Poslovnikom imaju pravo predložiti donošenje odluke o
privremenom financiranju.“.
Članak 7.
Iza članka 58. dodaje se novi članak 58. a koji glasi:
„Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun
odnosno odluka o privremenom financiranju, Vlada Republike
Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, istovremeno
raspustiti Gradsko vijeće i razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno s njim te imenovati povjerenika
i raspisati prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.“.
Članak 8.
U članku 71. stavak 5. mijenja se i glasi:
„Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu u
roku iz stavka 3. ovog članka, na obrazloženi zahtjev najmanje
1/3 članova Gradskog vijeća, sjednicu će sazvati gradonačelnik
u roku od 8 dana.“.
Stavak 6. mijenja se i glasi:

15. ožujka 2013.

Na temelju članka 71. i 73.a Statuta Grada Jastrebarskog
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 22. sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o područjima i granicama mjesnih odbora i gradskih
četvrti na području Grada Jastrebarskog
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se područja, granice i sjedišta mjesnih odbora i gradskih četvrti koji se nalaze na području Grada
Jastrebarskog, a osnovani su Statutom Grada Jastrebarskog, te
način njihove promjene.
II. PODRUČJA I GRANICE MJESNIH ODBORA I
GRADSKIH ČETVRTI
Članak 2.
Područje mjesnog odbora u smislu odredaba ove Odluke je
zaokružena prostorna cjelina koju čini naselje, dio naselja ili više
međusobno povezanih naselja na području Grada Jastrebarskog,
a sastoji se od naselja i ostalog pripadajućeg područja u prostornom smislu, u skladu s granicama mjesnih odbora.
Područje gradske četvrti u smislu odredaba ove Odluke je
zaokružena prostorna cjelina koju čini dio gradskog naselja Jastrebarsko, a sastoji se od ulica i ostalog pripadajućeg područja u
prostornom smislu, u skladu s granicama gradskih četvrti.

15. ožujka 2013.
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Granice područja mjesnih odbora odnosno gradskih četvrti
su granice urbanih blokova, ulica, trgova, zgrada i pripadajućih
kućnih brojeva, naselja, katastarskih čestica te prirodne granice
koje su ucrtane u kartografskom prikazu koji čini sastavni dio
ove Odluke.
Članak 3.
Kartografski prikaz i pregled ulica iz članka 2. ove Odluke
pohranjeni su u Upravnom Odjelu za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove
Grada Jastrebarskog te u registru prostornih jedinica kojeg vodi
Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Zagreb, Ispostava Jastrebarsko.
Područja i sjedišta mjesnih odbora
Članak 4.
Područje mjesnih odbora čine sljedeća naselja, odnosno dijelovi naselja:
1. MJESNI ODBOR BREZNIK PLEŠIVIČKI obuhvaća naselje Breznik Plešivički, a graniči sa naseljima: Prhoć, Gornji
Desinec, Donji Desinec, Jastrebarsko i Pavlovčani.
2. MJESNI ODBOR CVETKOVIĆ obuhvaća naselje Cvetković, a graniči sa naseljima: Jastrebarsko, Čabdin, Domagović
i Novaki Petrovinski.
3. MJESNI ODBOR ČABDIN obuhvaća naselja Čabdin i Crna
Mlaka, a graniči sa naseljima Jastrebarsko, Donji Desinec,
Domagović, Cvetković i općinama Klinča Sela, Pisarovina i
Draganić.
4. MJESNI ODBOR ČEGLJE obuhvaća naselje Čeglje, a graniči sa naseljima Izimje, Domagović, Guci Draganički, Vukšin
Šipak, Gornja Kupčina i općinom Draganić.
5. MJESNI ODBOR ČRNILOVEC obuhvaća naselje Črnilovec, a graniči sa naseljima Malunje, Jastrebarsko, Volavje,
Petrovina, Miladini, Dolanjski Jarak i Hrastje Plešivičko.
6. MJESNI ODBOR DONJI DESINEC obuhvaća naselja Donji
Desinec, a graniči sa naseljima Jastrebarsko, Breznik Plešivički, Gornji Desinec, Čabdin i općinom Klinča Sela.
7. MJESNI ODBOR DONJA REKA obuhvaća naselje Donja
Reka, a graniči sa naseljima Jastrebarsko, Zdihovo, Pavlovčani, Gornja Reka i Hrastje Plešivičko.
8. MJESNI ODBOR DONJI PAVLOVČANI obuhvaća dio naselja Pavlovčani od kućnog broja 1 do kućnog broja 15, a
graniči sa naseljima Jastrebarsko, Donja Reka i Zdihovo te na
istoku s mjesnim odborom Gornji Pavlovčani koja se granica
pruža uzduž kanala Bresnica.
9. MJESNI ODBOR GORNJI PAVLOVČANI obuhvaća dio
naselja Pavlovčani od kućnog broja 16 do kućnog broja 114,
a graniči sa naseljima Jastrebarsko, Breznik Plešivički, Gornji Desinec, Vlaškovec, Lokošin Dol i Gornja Reka te na zapadu s mjesnim odborom Donji Pavlovčani koja se granica
pruža uzduž kanala Bresnica.
10. MJESNI ODBOR GORNJA REKA obuhvaća naselje Gornja
Reka a graniči sa naseljima Vranov Dol, Prilipje, Plešivica,
Lokošin Dol, Pavlovčani, Donja Reka, Hrastje Plešivičko i
Malunje.
11. MJESNI ODBOR GORNJI DESINEC obuhvaća naselja
Gornji Desinec i Prhoć, a graniči sa naseljima Donji Desinec,
Breznik Plešivički, Pavlovčani, Vlaškovec, Stankovo i općinom Klinča Sela.
12. MJESNI ODBOR DOMAGOVIĆ obuhvaća naselje Domagović, a graniči sa naseljima Novaki Petrovinski, Cvetković,
Čabdin, Izimje, Čeglje i općinom Draganić.
13. MJESNI ODBOR DRAGA SVETOJANSKA obuhvaća naselje Draga Svetojanska, a graniči sa naseljima Bukovac Sve-
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tojanski, Špigelski Breg, Ivančići i Gorica Svetojanska.
14. MJESNI ODBOR GORICA SVETOJANSKA obuhvaća naselje Gorica Svetojanska, a graniči sa naseljima Draga Svetojanska, Ivančići, Malunje, Dolanjski Jarak, Srednjak, Redovje i Bukovac Svetojanski.
15. MJESNI ODBOR GUCI DRAGANIČKI obuhvaća naselje
Guci Draganički a graniči sa naseljima Pesak, Vukšin Šipak,
Čeglje i općinom Draganić.
16. MJESNI ODBOR HRASTJE PLEŠIVIČKO obuhvaća naselje Hrastje Plešivičko, a graniči sa naseljima Malunje, Gornja
Reka, Donja Reka, Jastrebarsko i Črnilovec.
17. MJESNI ODBOR IZIMJE obuhvaća naselje Izimje, a graniči
sa naseljima Čeglje, Gornja Kupčina, Volavje, Novaki Petrovinski i Domagović.
18. MJESNI ODBOR GORNJA KUPČINA obuhvaća naselje
Gornja Kupčina, a graniči sa naseljima Vukšin Šipak, Čeglje,
Izimje, Volavje, Petrovina, Brebrovac i općinom Krašić.
19. MJESNI ODBOR MALUNJE obuhvaća naselje Malunje, a
graniči sa naseljima Črnilovec, Srednjak, Dolanjski Jarak,
Gorica Svetojanska, Ivančići, Vranov Dol, Gornja Reka i
Hrastje Plešivičko.
20. MJESNI ODBOR NOVAKI PETROVINSKI obuhvaća naselje Novaki Petrovinski, a graniči sa naseljima Jastrebarsko,
Cvetković, Domagović, Izimje i Volavje.
21. MJESNI ODBOR PETROVINA obuhvaća naselja Petrovina, Brezari i Rastoki, a graniči sa naseljima Volavje, Gornja
Kupčina, Brebrovac, Dragovanščak, Hrašća, Toplice, Celine,
Miladini i Črnilovec.
22. MJESNI ODBOR PLEŠIVICA obuhvaća naselja Plešivica, Jurjevčani, Prilipje, Lokošin Dol i Vranov Dol, a graniči sa naseljima Kupeč Dol, Ivančići, Malunje, Gornja Reka,
Pavlovčani, Vlaškovec i gradom Samoborom.
23. MJESNI ODBOR SLAVETIĆ obuhvaća naselja Slavetić,
Brebrovac, Dragovanščak, Goljak, Gračac Slavetički, Hrašća
i Tihočaj, a graniči sa naseljima Gornja Kupčina, Petrovina,
Rastoki, Toplice, Paljugi, Lanišće te gradom Samoborom i
općinom Krašić.
24. MJESNI ODBOR STANKOVO obuhvaća naselja Stankovo i
Orešje Okićko, a graniči sa naseljima Gornji Desinec, Prhoć,
Vlaškovec i općinom Klinča Sela.
25. MJESNI ODBOR SVETA JANA obuhvaća naselja Belčići,
Bukovac Svetojanski, Celine, Dolanjski Jarak, Grabarak,
Ivančići, Lanišće, Kupeč Dol, Miladini, Paljugi, Prodin Dol,
Redovje, Srednjak i Špigelski Breg, a graniči sa naseljima
Toplice, Hrašća, Tihočaj, Prilipje, Vranov Dol, Gorica Svetojanska, Draga Svetojanska, Malunje, Črnilovec, Brezari,
Rastoki i gradom Samoborom.
26. MJESNI ODBOR TOPLICE obuhvaća naselje Toplice, a
graniči sa naseljima Hrašća, Paljugi, Bukovac Svetojanski,
Celine i Rastoki.
27. MJESNI ODBOR VLAŠKOVEC obuhvaća naselje Vlaškovec, a graniči sa naseljima Pavlovčani, Lokošin Dol, Plešivica, Jurjevčani, Orešje Okićko, Stankovo i Prhoć.
28. MJESNI ODBOR VOLAVJE obuhvaća naselje Volavje, a
graniči sa naseljima Jastrebarsko, Novaki Petrovinski, Izimje, Gornja Kupčina, Petrovina i Črnilovec.
29. MJESNI ODBOR VUKŠIN ŠIPAK obuhvaća naselja Vukšin
Šipak i Pesak, a graniči sa naseljima Guci Draganički, Čeglje
i Gornja Kupčina te općinom Draganić, gradom Karlovcem i
gradom Ozljem.
30. MJESNI ODBOR ZDIHOVO obuhvaća naselje Zdihovo, a
graniči sa naseljima Jastrebarsko, Donja Reka i Pavlovčani.
Sjedište mjesnih odbora pod točkama 1. do 30. ovog članka
utvrđuje se u Jastrebarskom, Strossmayerov trg 13.
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Područja i sjedišta gradskih četvrti

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.
Područje gradskih četvrti čine sljedeće ulice i imaju sjedište
kako slijedi:
1. GRADSKA ČETVRT DONJA JASKA obuhvaća dio gradskog naselja Jastrebarsko, koje obuhvaća sljedeće ulice: Ante i
Davida Starčevića, Antuna Bauera, Antuna Vancaša, Arnolda
Štrausa, Bana Tome Erdödija Bakača, Benedikta Vinkovića, Braće Radić, Cvetkovačka, Cvjetno naselje, Črnilovečka cesta, dr.
Branka Davile, dr. Franje Tuđmana, Franje Brezara, Ivane BrlićMažuranić, Janka Matka, Josipa Langa, Josipa Resteka, Kamila
Tompe, Kolodvorska, Marije Jurić-Zagorke, Martina Borkovića,
Matije Gubca, Mile Kneževića, Nikole Tesle, Odvojak ulice Josipa Resteka, Okićko naselje, Petra Petretića, Petra Skoka, Prigorska, Rafaela Levakovića, Stjepana Bakšića, Tadije Smičiklasa,
Trešnjevka, Vatroslava Rožića, Većeslava Holjevca, Vila Velebita, Gospodarska i Erdödijev park, a graniči sa naseljima Hrastje
Plešivičko, Črnilovec, Volavje, Novaki Petrovinski, Cvetković,
Čabdin i Donji Desinec.
2. GRADSKA ČETVRT GORNJA JASKA obuhvaća dio
gradskog naselja Jastrebarsko, koje obuhvaća sljedeće ulice: A.
G. Matoša, Ante Kovačića, Antuna Mihanovića, Augusta Šenoe,
Bana Josipa Jelačića, Braće Kazić, Desinečka, Dragutina Domjanića, Eugena Kumičića, Josipa Torbara, Klinčaselska, Kneza
Branimira, Kneza Domagoja, Kneza Mislava, Kralja Petra Krešimira, Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, Mirni put, Mladinska,
Odvojak ulice Bana Josipa Jelačića, Pavlovčanska cesta, Petra
Svačića, Plešivička, Podgaj, Radnička cesta, Stjepana Medvedovskog-Zipe, Tina Ujevića, Tome Mikloušića, Trg Josipa Jurja
Strossmayera, Trg kardinala Alojzija Stepinca, Trg Ljube Babića, Vlade Vlaisavljevića, Vladimira Nazora, Vladimira Vidrića,
Vladka Mačeka, Zagrebačka, Zdihovačka, Zelena ulica, Zeleni
gaj, Zrinski-Frankopanska, a graniči sa naseljima Hrastje Plešivičko, Donja Reka, Zdihovo, Pavlovčani, Breznik Plešivički i
Donji Desinec.
Granica između Gradskih četvrti Gornja Jaska i Donja Jaska, počinje na zapadu od naselja Hrastje Plešivičko prema istoku županijskom cestom br. 3102, Ulicom Zrinski-Frankopanska,
Trgom kardinala Alojzije Stepinca, Ulicom Mirni put uz groblje,
nerazvrstanom cestom od raskršća Ulice Augusta Šenoe i Ulice Matije Gupca uz odlagalište Božička, te poljskim putom do
željezničke pruge i uz nju prema sjeveroistoku do naselja Donji
Desinec.
Sjedište gradske četvrti Donja Jaska utvrđuje se u Jastrebarskom, Ulica dr. Franje Tuđmana 9.
Sjedište gradske četvrti Gornja Jaska utvrđuje se u Jastrebarskom, Ulica Vladka Mačeka 2.
III. PROMJENA PODRUČJA I GRANICA MJESNOG
ODBORA I GRADSKE ČETVRTI
Članak 6.
Promjena područja i granica mjesnih odbora i gradskih četvrti provodi se na način i po postupku utvrđenom odredbama
Statuta Grada Jastrebarskog.
Područje i granice mjesnog odbora i gradske četvrti mogu se
mijenjati u slučaju:
–– osnivanja novog mjesnog odbora ili gradske četvrti
–– izdvajanja dijela područja mjesnog odbora ili gradske četvrti
iz mjesnog odbora ili gradske četvrti
–– spajanja mjesnih odbora ili gradskih četvrti.
O inicijativi i prijedlogu za promjenu područja i granica mjesnog odbora i gradske četvrti odlučuje se na način i po postupku
utvrđenom odredbama Statuta Grada Jastrebarskog.

15. ožujka 2013.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/13-01/02
URBROJ: 238/12-01-13-10
Jastrebarsko, 14. ožujka 2013.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 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 78. stavka 3.
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na
22. sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih
četvrti Grada Jastrebarskog
1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se postupak za pripremu i provedbu
izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada
Jastrebarskog (u daljnjem tekstu: članovi vijeća), tijela za raspisivanje i provedbu izbora, postupak kandidiranja, zaštita izbornog
prava i druga pitanja vezana uz provedbu izbora.
Postupak izbora članova vijeća u smislu stavka 1. ovog članka, uređuje se odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim
se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje,
odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su
rodu navedeni.
Članak 2.
Broj članova vijeća sukladno Stautu Grada, određuje se prema broju stanovnika na području mjesnog odbora odnosno gradske četvrti i to:
–– 3 člana vijeća u mjesnom odboru odnosno gradskoj četvrti koji ima do 500 stanovnika
–– 5 članova vijeća u mjesnom odboru odnosno gradskoj četvrti
- koji ima od 501 do 1000 stanovnika
–– 7 članova vijeća u mjesnom odboru odnosno gradskoj četvrti
- koji ima više od 1001 stanovnika.
Članak 3.
Izbore za članove vijeća raspisuje Gradsko vijeće posebnom
odlukom kojom se utvrđuje točan datum održavanja izbora.
Redovni izbori za članove vijeća održavaju se svake četvrte
godine.
Izbori za članove vijeća mogu se raspisati za dan kad se održavaju lokalni izbori.
Prijevremeni izbori za članove vijeća kojima je mandat prestao zbog raspuštanja, moraju se održati u roku od 90 dana od
dana raspuštanja vijeća.

15. ožujka 2013.
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Kada je vijeće raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se
održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se
mjesnom odboru odnosno gradskoj četvrti prijevremeni izbori
neće održati.
Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne
može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.
Članak 4.
Izbore za članove vijeća provodi Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) koje imenuje Gradonačelnik, uz odgovarajuću primjenu
odredaba zakona kojima se reguliraju izbori za članove predstavničkih tijela, u skladu sa Statutom i ovom Odlukom.
Članak 5.
Članove vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora
odnosno gradske četvrti čije se vijeće bira.
Članak 6.
Za člana vijeća može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prijavljeno prebivalište na području mjesnog odbora odnosno gradske četvrti za čije se vijeće
izbori provode.
Članak 7.
Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim
glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.
Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća čini cijelo područje
mjesnog odbora odnosno gradske četvrti.
Svi birači koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora odnosno gradske četvrti i koji pristupe glasovanju na temelju
kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća.
Članak 8.
Mandat članova vijeća traje 4 godine i počinje danom konstituiranja vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Gradskog
vijeća o raspisivanju izbora odnosno do dana raspuštanja vijeća.
Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi, a
prava i dužnosti započinju im danom konstituiranja vijeća.
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Članak 10.
Članu vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama ove Odluke smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik – kandidat s liste koji
nije izabran, a kojeg odredi politička stranka koja ga je kandidirala, odnosno prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste grupe birača.
Član vijeća koji prihvati obnašanje nespojive dužnosti, dužan
je o tome u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti obavijestiti
predsjednika vijeća.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti u vijeću na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća
u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti.
Nastavljanje s obnašanjem nespojive dužnosti člana vijeća na
temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u
tijeku trajanja mandata.
Članak 11.
Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:
1. danom podnošenja pisane ostavke u skladu s pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku
2. danom pravomoćnosti sudske odluke o potpunom lišenju poslovne sposobnosti
3. danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na
bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci
4. danom prestanka prebivališta s područja mjesnog odbora odnosno gradske četvrti
5. danom prestanka hrvatskog državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo
6. smrću.
Ostavka člana vijeća iz stavka 1. podtočke 1. ovog članka
mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.
Članak 12.
Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost
ukoliko članu vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na
bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova u radu vijeća.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i
član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima
počinje teći danom konstituiranja vijeća i traje do stupanja na
snagu odluke Gradskog vijeća o raspisivanju prvih sljedećih redovnih izbora.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više
političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s
koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a
određuju ga političke stranke sukladno sporazumu.

Članak 9.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača
zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Član vijeća jednog mjesnog odbora ili gradske četvrti ne
može istovremeno biti član vijeća drugog mjesnog odbora ili
gradske četvrti.
Član vijeća ne može istovremeno biti gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika ili pročelnik upravnog tijela Grada, niti direktor, član uprave ili ravnatelj trgovačkog društva odnosno ustanove u vlasništvu Grada.
Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, no ukoliko bude izabrana za člana vijeća,
dužna se do konstituiranja vijeća izjasniti o tome prihvaća li dužnost člana vijeća ili nastavlja s obnašanjem nespojive dužnosti,
u kojem slučaju joj mandat miruje, a zamjenjuje ju zamjenik, u
skladu s odredbama ove Odluke.

2. KANDIDIRANJE
Članak 13.
Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.
Prilikom sastavljanja lista predlagatelji su dužni poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu.
Članak 14.
Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za zbor članova
vijeća na način propisan njihovim statutom, donosno posebnom
odlukom donesenom na temelju statuta.
Listu kandidata na izbor članova vijeća može samostalno
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predložiti jedna politička stranka ili dvije ili više političkih stranaka.
Članak 15.
Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske
liste za izbor članova vijeća dužni su prikupiti odgovarajući broj
potpisa birača.
Broj potpisa koje je potrebno prikupiti određuje se u odnosu
na broj stanovnika pojedinog mjesnog odbora i to najmanje:
1. do 500 stanovnika – 20 potpisa
2. od 501 do 1000 stanovnika – 30 potpisa
3. iznad 1001 stanovnika – 50 potpisa.
Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po
redu potpisnika kandidacijske liste.
Članak 16.
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu čiji sadržaj i oblik propisuje Izborno povjerenstvo.
U obrazac za prikupljanje potpisa birača unose se sljedeći
podaci:
1. ime, prezime, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja,
osobni identifikacijski broj (OIB) i spol predloženih kandidata,
2. ime, prezime prebivalište birača, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto izdavanja te potpis birača.
Članak 17.
Prijedlozi lista kandidata podnose se na propisanom obrascu
čiji sadržaj i oblik propisuje Izborno povjerenstvo.
U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv
kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi
poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih
se bira.
Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke,
dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale
skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti
i kratice.
Ako su kandidacijsku listu predložili birači, naziv liste je
„kandidacijska lista grupe birača“.
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na
listi.
Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.
Članak 18.
Uz prijedlog liste dostavlja se i očitovanje svakog od kandidata na listi o prihvaćanju kandidature, ovjereno od strane javnog
bilježnika ili Izbornog povjerenstva.
Članak 19.
Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Izborno povjerenstvo pri zaprimanju kandidacijskih lista
provjerit će jesu li podnesene sukladno odredbama ove Odluke i
obvezatnim uputama, te utvrditi pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista.
Za svaki mjesni odbor odnosno gradsku četvrt posebno, Izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu.
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Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i
prezime nositelja svake liste, a kandidacijske liste se na zbirnu listu unose prema abecednom redu punog naziva političke stranke,
odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje
su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom
redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je
više političkih stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu
ona se unosi na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke
stranke u prijedlogu.
Objava se vrši putem oglasnih ploča mjesnih odbora odnosno
gradskih četvrti te na službenoj web stranici Grada, a može se
objaviti i putem lokalnih sredstava javnog priopćavanja, sve u
roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenje lista.
3. IZBORNA PROMIDŽBA
Članak 20.
Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici kandidacijskih lista grupe birača imaju pravo na
javno predstavljanje i obrazlaganje svojih izbornih programa biračima (izborna promidžba), što su lokalni mediji dužni svim sudionicima izborne promidžbe omogućiti pod jednakim uvjetima.
Sudionici izborne promidžbe istu su dužni voditi slobodno,
otvoreno, javno i argumentirano, a suprotstavljanje i sučeljavanje
treba biti obrazloženo i utemeljeno na činjenicama.
Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.
Članak 21.
Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u 19:00 sati.
Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i
obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje
birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje
procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne
promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.
4. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
Članak 22.
Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova
koje je dobila kandidacijska lista (biračka masa liste) dijeli s brojevima od 1 do zaključno broja koliko se članova vijeća bira na
izborima. Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu
jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake
kandidacijske liste (biračka masa liste). Svaka kandidacijska lista
dobit će onoliko mjesta u vijeću koliko puta ukupni broj njezinih
dobivenih glasova (biračka masa) sadrži zajednički djelitelj.
Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi
koja bi od dvije ili više lista dobila jedno mjesto ili još jedno
mjesto u vijeću, ono pripada onoj listi koja je dobila više glasova.
Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne
može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti svakoj od tih lista. Ako je broj takvih lista dvije ili više, broj
članova vijeća će se povećati i u tom slučaju broj članova vijeća
može biti paran.
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje
na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.
Članak 23.
Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog
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broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta
u vijeću.
5. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA
Članak 24.
Tijela za provedbu izbora su Izborno povjerenstvo i birački
odbori.
Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih odbora mogu biti
samo osobe koje imaju biračko pravo.
Članak 25.
Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.
Stalni sastav Izbornog povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.
Predsjednik i potpredsjednik Izbornog povjerenstva moraju
biti magistri pravne struke.
Svi članovi stalnog sastava Izbornog povjerenstva ne smiju
biti članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati na izborima
koje provode.
Članove stalnog sastava Izbornog povjerenstva imenuje Gradonačelnik odmah po stupanju na sangu odluke Gradskog vijeća
o raspisivanju izbora.
Prošireni sastav izbornog povjerenstva čine po tri predstavnika većinske političke stranke, odnosno političkih stranaka i tri
dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka, sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća, a određuju
se u roku od 8 dana od stupanja na snagu odluke o raspisivanju
izbora.
Ako predstavnici političkih stranaka ne postignu dogovor
vezano uz predstavnike u proširenom sastavu Izbornog povjerenstva, njihov raspored odredit će gradonačelnik ždrijebom.
Članovi proširenog sastava Izbornog povjerenstva ne smiju
biti kandidati na izborima koje provode.
Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove
odsutnosti ili spriječenosti sa svim ovlastima predsjednika.
Svi članovi izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.
Članak 26.
Izborno povjerenstvo ima sljedeća prava i dužnosti:
1. izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih četvrti,
2. propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad izbornih tijela,
3. propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora,
4. obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
5. ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za
članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih četvrti,
6. objavljuje kandidacijske liste te sastavlja i objavljuje zbirnu
listu svih kandidacijskih lista za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih četvrti,
7. određuje biračka mjesta na području pojedinog mjesnog odbora odnosno gradske četvrti,
8. imenuje članove biračkih odbora te nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
9. nadzire pravilnost izborne promidžbe,
10. prikuplja i zbraja rezultate glasovanja po biračkim mjestima
na području svakog mjesnog odbora odnosno gradske četvrti,
11. objavljuje rezultate izbora za članove vijeća svakog pojedinog mjesnog odbora odnosno gradskih četvrti,
12. objavljuje rezultate izbora po biračkim mjestima na području
pojedinog mjesnog odbora odnosno gradske četvrti na službenoj web stranici Grada,
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13. određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, kao i visinu naknade članova stručnog tima prema kriterijima vrednovanja rada,
14. obavlja poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe
propisane posebnim zakonom i obvezatnim uputama,
15. obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom.
Članak 27.
Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto i izravno
provode glasovanje birača na biračkim mjestima te osiguravaju
pravilnost i tajnost glasovanja.
Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i osam članova.
Četiri člana biračkog odbora određuje većinska politička
stranka, odnosno političke stranke, a četiri člana oporbena politička stranka, odnosno političke stranke, sukladno stranačkom
sastavu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.
Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu
svojih predstavnika u biračke odbore, njihov raspored odredit će
nadležno izborno povjerenstvo ždrijebom na način da će predstavnike stranaka tako rasporediti da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih odbora s obzirom
na ukupni broj svojih predstavnika.
Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih odbora
i dostaviti njihova imena Izbornom povjerenstvu najkasnije 12
dana prije održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju Izbornom povjerenstvu u zadanom roku, Izborno
povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.
Birački odbori moraju se imenovati najkasnije 10 dana prije
dana održavanja izbora.
Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti.
Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne
smiju biti kandidati na izborima koje provode, a predsjednik i
potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne
političke stranke.
Ukoliko se izbori za članove vijeća mjesnih odbora odnosno
gradskih četvrti provode zajedno s izborima za Gradsko vijeće
i gradonačelnika Grada Jastrebarskog, poslove biračkih odbora
odlukom Povjerenstva mogu obavljati birački odbori imenovani
za lokalne izbore, u kojem slučaju se ne primjenjuju odredbe stavaka 3. i 4. ovog članka.
Članak 28.
Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih odbora imaju pravo
na naknadu za svoj rad.
Visinu naknade utvrđuje gradonačelnik Grada Jastrebarskog
posebnom odlukom.
6. PROVEDBA IZBORA
Članak 29.
Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim
mjestima na području mjesnog odbora odnosno gradske četvrti.
Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena u svakom mjesnom odboru odnosno gradskoj četvrti, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu.
Biračka mjesta moraju se odrediti najkasnije 15 dana prije
dana održavanja izbora.
Objava biračkih mjesta obavlja se putem oglasa (plakata) koji
se postavljaju na mjestima uobičajenog oglašavanja i mjestima
većeg okupljanja građana i putem lokalnih sredstava javnog priopćavanja te se objavljuje na službenoj web stranici Grada Jastrebarskog.
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Biračka mjesta određuju se ovisno o broju birača, odnosno
prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na jednom biračkom
mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za
glasovanje. Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.
Ukoliko se izbori za članove vijeća mjesnih odbora odnosno
gradskih četvrti provode zajedno s izborima za Gradsko vijeće i
gradonačelnika, Izborno povjerenstvo može odrediti da su biračka mjesta istovjetna onima određenim za izbor članova Gradskog
vijeća i gradonačelnika.
Članak 30.
Za svako biračko mjesto odredit će se posebna prostorija za
glasovanje uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost
glasovanja.
Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute
sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za vijeće za koje se glasuje.
U prostorijama u kojima će se glsovati mogu se isticati državni simboli u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti
Predsjednika Republike Hrvatske. U istim prostorijama mogu se
isticati i obilježja Zagrebačke županije i Grada Jastrebarskog u
skladu s njihovim statutima.
Na biračkom mjestu glasački listići moraju biti pomiješani
tako da nisu složeni po serijskim brojevima i postavljeni lepezasto licem okrenutim prema dolje da se ne vidi serijski broj listića.
7. PROMATRANJE IZBORA
Članak 31.
Pravo promatrati izborni postupak, provedbu izbora te rad
izbornih tijela imaju promatrači političkih stranaka i birača koji
su predložili kandidacijsku listu, promatrači nevladinih udruga te
promatrači međunarodnih organizacija koji djeluju u Republici
Hrvatskoj.
Članak 32.
Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju
glasačkih listića i utvrđivanju rezultata glasovanja te ispunjavanju zapisnika o radu biračkog odbora.
Promatraču je dopušteno stavljati obrazložene primjedbe na
rad biračkog odbora u zapisnik o radu biračkog odbora ili ih u
pisanom obliku priložiti tom zapisniku.
Promatrač ima pravo biti nazočan radu Izbornog povjerenstva za vrijeme održavanja sjednica te mu je dopušteno stavljati
obrazložene primjedbe na rad.
Promatrač ima pravo zahtijevati presliku ili prijepis zapisnika
o radu izbornog tijela čiji je rad promatrao.
Promatrač ne smije ometati rad izbornog tijela.
8. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA
GLASOVANJA
Članak 33.
Glasovanje se obavlja osobno glasačkim listićima, na za to
određenim biračkim mjestima.
Članak 34.
Glasački listić tiska se u tiskari pod neposrednim nadzorom
Izbornog povjerenstva.
Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu sadrži:
–– naziv liste,
–– ime i prezime nositelja liste,
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–– naputak o načinu glasovanja,
–– serijski broj listića,
–– pečat Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.
Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista mjesnog odbora odnosno gradske četvrti.
Ispred naziva svake liste stavlja se redni broj.
Članak 35.
Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.
Glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje redni broj
ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.
Članak 36.
Važeći glasački listić jest onaj iz kojega se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač
glasovao.
Nevažeći glasački listić jest:
1. neispunjeni glasački listić,
2. glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao,
3. glasački listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više
kandidacijskih lista.
Članak 37.
Glasovanje traje neprekidno od 07:00 do 19:00 sati.
Biračka mjesta zatvaraju se u 19:00 sati, a biračima koji su
se u to vrijeme zatekli na biračkom mjestu mora se omogućiti
glasovanje.
U vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti
stalno prisutni predsjednik ili potpredsjednik biračkog odbora te
najmanje četiri člana biračkog odbora.
Članak 38.
Predsjednik biračkog odbora dužan je i ovlašten osiguravati
red i mir na biračkom mjestu za vrijeme glasovanja, kao i nakon
zatvaranja biračkog mjesta.
Ako je to nužno radi očuvanja reda i mira te radi nesmetanog
odvijanja glasovanja, predsjednik biračkog odbora može zatražiti pomoć policije koja je na biračkom mjestu dužna postupati u
okviru zakonskih ovlasti.
Nitko, osim pripadnika policije na poziv predsjednika biračkog odbora, ne smije doći na biračko mjesto naoružan.
Članak 39.
Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član dužan
je za svakog birača koji pristupi glasovanju utvrditi identitet i
provjeriti da li je upisan u izvadak iz popisa birača za dotično
biračko mjesto.
Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom ispravom, sukladno posebnim zakonima.
Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član neće mu dozvoliti
glasovanje, osim ako birač svoje biračko pravo na tom biračkom
mjestu ne dokaže potvrdom nadležnog državnog ureda koji vodi
registar birača.
Potvrdu iz stavka 3. ovog članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona je sastavni dio izvatka iz popisa birača za
to biračko mjesto.
Nakon utvrđivanja prava na glasovanje na biračkom mjestu,
član biračkog odbora biraču predaje glasački listić, objašnjava
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način popunjavanja i upućuje ga na mjesto glasovanja. Član biračkog odbora dužan je voditi računa o tome da se onemogući
uvid u serijski broj listića koji se predaje biraču.
Članak 40.
Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko
mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj
ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske
liste.
Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći
nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, može o tome obavijestiti Izborno povjerenstvo najranije 3 dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor na dan održavanja izbora.
Izborno povjerenstvo zaprimljene zahtjeve birača za glasovanje izvan biračkog mjesta predaje nadležnim biračkim odborima
uz cjelokupni izborni materijal.
Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana
biračkog odbora koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i
omogućiti mu glasovanje.
Birač je dužan najmanje jedanput presavinuti glasački listić
na kojem je glasovao, staviti ga u posebnu omotnicu i zatvoriti je.
Član biračkog odbora dužan je nakon povratka na biračko mjesto
predati omotnicu predsjedniku biračkog odbora.
Predsjednik biračkog odbora presavinuti glasački listić iz
omotnice odmah ubacuje u glasačku kutiju na biračkom mjestu.
Na način ostvarivanja biračkog prava birača koji pristupi na
biračko mjesto, ali mu je zbog invaliditeta onemogućena pristupačnost biračkom mjestu, primjenjuju se odredbe stavka 4.,5. i 6.
ovog članka.
Predsjednik biračkog odbora dužan je u zapisnik o radu biračkog odbora poimenično navesti glasovanje birača iz stavka 1.,
2. i 7. ovog članka.
Članak 41.
Po završenom glasovanju birački će odbor najprije prebrojati
neupotrijebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji
će zapečatiti.
Nakon toga birački odbor utvrđuje ukupan broj birača koji su
glasovali na tom biračkom mjestu prema izvatku iz popisa birača
i potvrdama nadležnog tijela.
Nakon utvrđivanja broja birača koji su glasovali, birački odbor pristupa otvaranju glasačke kutije, prebrojavanju glasačkih
listića i broja glasova.
Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je
njihov broj manji od utvrđenog broja birača koji su glasovali, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.
Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je
njihov broj veći od utvrđenog broja birača koji su glasovali, birački odbor o tome odmah obavještava Izborno povjerenstvo. Izborno povjerenstvo odmah raspušta birački odbor i imenuje novi
te određuje ponavljanje glasovanja na tom biračkom mjestu koje
će se obaviti sedmog dana od dana prvog glasovanja. Rezultat
ponovljenog glasovanja utvrđuje se u roku od 12 sati nakon obavljenog glasovanja.
Članak 42.
Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na biračkom
mjestu, u zapisnik o svom radu zabilježit će:
–– broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i broj birača koji
su predali potvrdu nadležnog tijela,
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–– broj birača koji su pristupili glasovanju prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za glasovanje,
–– broj birača koji su glasovali izvan biračkog mjesta,
–– broj birača koji su glasovali na biračkom mjestu uz pomoć
druge osobe,
–– koliko je birača ukupno glasovalo,
–– koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista,
–– broj nevažećih glasačkih listića.
U zapisniku o radu biračkog odbora navode se i sve druge
činjenice koje su važne za postupak glasovanja.
Sadržaj i oblik zapisnika o radu biračkog odbora propisuje
Izborno povjerenstvo.
Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati pisane primjedbe
na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.
Ako član biračkog odbora odbije potpisati zapisnik, o tome
se u zapisniku sastavlja službena bilješka, u kojoj se utvrđuje
činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član
biračkog odbora navede.
Zapisnik o radu biračkog odbora te sav ostali izborni materijal, birački odbor dostavlja Izbornom povjerenstvu najkasnije u
roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta.
Članak 43.
Rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno
gradskih četvrti utvrđuje Izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima po pojedinim mjesnim odborima odnosno gradskim četvrtima.
Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja, bez
odgode će objaviti:
–– broj birača upisanih u popis birača,
–– koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,
–– koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
–– broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,
–– ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su
izabrani za članove vijeća mjesnog odbora odnosno gradske
četvrti.
Rezultati izbora bez odgode se objavljuju u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči mjesnog odbora
odnosno gradske četvrti i na službenoj web stranici Grada Jastrebarskog.
Članak 44.
Izborno povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik u koji će
ubilježiti sljedeće podatke:
–– broj birača upisanih u izvacima iz popisa birača i priloženim
potvrdama za glasovanje,
–– broj birača koji su glasovali,
–– broj nevažećih glasačkih listića,
–– broj glasova koje je dobila pojedina kandidacijska lista.
Svaki član Izbornog povjerenstva može dati primjedbe na
zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi Izbornog povjerenstva.
9. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA
Članak 45.
Sredstva za provođenje redovnih i prijevremenih izbora za
članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih četvrti osiguravaju se u proračunu Grada Jastrebarskog.
U financijskom planiranju i izradi proračuna za kalendarsku
godinu u kojoj se održavaju redoviti izbori za vijeća mjesnih od-

Broj 3 - Stranica 66

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

bora odnosno gradskih četvrti, Grad je dužan osigurati sredstva
za provedbu izbora.
Sredstvima za provedbu izbora raspolaže Izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo odgovorno je za raspodjelu i trošenje
sredstava.
Izborno povjerenstvo objavit će na službenoj web stranici
Grada cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova
korištenja, u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata
izbora.
10. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA
Članak 46.
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća mogu podnijeti političke stranke,
nositelji kandidacijske liste grupe birača, kandidati, najmanje 25
birača ili najmanje 5% birača mjesnog odbora odnosno gradske
četvrti u kojoj se provode izbori.
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11. KONSTITUIRANJE VIJEĆA
Članak 51.
Konstituirajuća sjednica vijeća svakog pojedinog mjesnog
odbora odnosno gradske četvrti sazvat će se u roku od 30 dana od
dana objave konačnih rezultata izbora.
Konstituirajuće sjednice vijeća iz stavka 1. ovog članka saziva Gradonačelnik Grada Jastrebarskog.
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća
predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj
glasova, konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.
Vijeće mjesnog odbora odnosno gradske četvrti smatra se
konstituiranim izborom predsjednika vijeća za kojeg je glasovala
većina svih članova vijeća.
Članak 52.

Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kad ga je podnijela
samo jedna politička stranka. Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem
prigovora.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u roku utvrđenom
člankom 51. stavkom 1. ove Odluke, gradonačelnik će sazvati
novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je
prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, gradonačelnik će sazvati novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.

Prigovor se podnosi u roku od 48 sati računajući od isteka
dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

Ako se vijeće ne konstituira ni u rokovima iz stavka 1. ovog
članka, raspisat će se novi izbori.

Članak 47.
O prigovoru iz članka 46. ove Odluke rješava Izborno povjerenstvo.
Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru
u roku od 48 sati od dana kada je prigovor dostavljen, odnosno
od dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se prigovor
odnosi.
Članak 48.
Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da
je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na
rezultate izbora, poništit će radnje i odrediti da se u određenom
roku, koji mora omogućiti da se izbori održe na dan kada su raspisani, te radnje ponove.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji ili
ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su
utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultat izbora, Izborno Povjerenstvo poništit će izbor i odrediti rok u kojem će se izbor
ponoviti.
Članak 49.
Protiv rješenja Izbornog povjerenstva podnositelj prigovora
koji je nezadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe Uredu
državne uprave u Zagrebačkoj županiji.
Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se putem Izbornog
povjerenstva u roku od 48 sati računajući od dana primitka pobijanog rješenja.
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji dužan je o žalbi
odlučiti u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.
Članak 50.
Podneseni prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

12. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 53.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/13-01/02
URBROJ: 238/12-01-13-11
Jastrebarsko, 14. ožujka 2013.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09 i 2/13) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 22. sjednici 14. ožujka 2013. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada
Jastrebarskog za 2012. godinu
1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Izvješće o
radu Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvaća Izvješće o radu
Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2012. godinu.
3. Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/13-01/02
URBROJ: 238/12-01-13-12
Jastrebarsko, 14. ožujka 2013.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09 i 2/13) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 22. sjednici 14. ožujka 2013. godine,
donijelo je

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09 i 2/13) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 22. sjednici 14. ožujka 2013. godine,
donijelo je

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

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

1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog primilo je na znanje
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječanj
2013. godine.
2. Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog primilo je na znanje
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču
2013. godine.
2. Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 021-05/13-01/02
URBROJ: 238/12-01-13-13
Jastrebarsko, 14. ožujka 2013.

KLASA: 021-05/13-01/02
URBROJ: 238/12-01-13-14
Jastrebarsko, 14. ožujka 2013.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

AKTI GRADONAČELNIKA
Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), a nakon pregleda i ocjene pravovremeno pristigle ponude u pregovaračkom
postupku javne nabave bez prethodne objave, donosi se

ODLUKA O ODABIRU
I. Kao najpovoljnija ponuda u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave za predmet nabave: Izgradnja
gradske prometnice GG1 JUG i GG1 SJEVER, dodatni radovi:
Prometnica GG1 JUG, punjenje postojeće kanalizacijske mreže
betonom, odabrana je ponuda gospodarskog subjekta CESTE
JASTREBARSKO d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 10339976418.
II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu
i ocjeni ponuda od 20. veljače 2013., bez odgode, ponuditelju u
postupku, preporučenom poštom s povratnicom.
III. Ova Odluka postaje izvršna danom dostave gospodarskom subjektu CESTE JASTREBARSKO d.o.o., Dr. Franje
Tuđmana 47, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 10339976418.
Obrazloženje
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, za predmet
nabave Izgradnja gradske prometnice GG1 JUG i GG1 SJEVER,
dodatni radovi: Prometnica GG1 JUG, punjenje postojeće kanalizacijske mreže betonom, broj nabave 3E13-007.
Naručitelj je Poziv na pregovaranje, zajedno s dokumentacijom za nadmetanje poslao 15. veljače 2013., tvrtki CESTE

JASTREBARSKO d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 10339976418. Rok za dostavu ponude bio je 20.
veljače 2013. godine do 10:00 sati.
Ponuditelj je dostavio ponudu u zadanom roku, te je Naručitelj izvršio pregled i ocjenu ponuda 20. veljače 2013. u 10:00 sati.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je utvrdio
sljedeće:
–– kod gore navedenog ponuditelja ne postoje razlozi za isključenje iz članka 67. Zakona o javnoj nabavi;
–– gore navedeni ponuditelj dostavio je sve tražene dokumente.
Slijedom navedenoga, ponuda ponuditelja CESTE JASTREBARSKO d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47, 10 450 Jastrebarsko,
OIB: 10339976418, ocijenjena je prihvatljivom i u potpunosti
sukladnom uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, pa je stoga
odlučeno kao u točki I. izreke ove Odluke.
Slijedom navedenoga, a imajući u vidu činjenicu da ne postoje razlozi za isključenje Ponuditelja niti razlozi za odbijanje
Ponude, odnosno činjenicu da je ponuda Ponuditelja prihvatljiva
i da zadovoljava sve uvjete iz dokumentacije za nadmetanje, te da
je ista prema kriteriju najniže cijene ocijenjena najpovoljnijom,
to je odlučeno kao u točki I. izreke ove Odluke.
Člankom 96. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno je
da je javni naručitelj obvezan odluku o odabiru, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode dostaviti svakom
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o
uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.). Sukladno navedenome, odlučeno je kao u točki II. izreke ove Odluke.
Člankom 99. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano
je da odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja. Nadalje, članak 98. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi propisuje da ako je u otvorenom postupku sudjelovao jedan
ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana rok mirovanja se ne
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primjenjuje. Slijedom navedenoga, a imajući u vidu činjenicu da
je u konkretnom postupku sudjelovao jedan ponuditelj to se rok
mirovanja ne primjenjuje pa je stoga odlučeno kao u točki III.
izreke ove Odluke
Uputa o pravnom lijeku:
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka
javne nabave u pisanom obliku u roku od 5 (pet) dana od dana
od primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda i ocjene
sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe
dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.
KLASA: 021-05/13-01/06
URBROJ: 238/12-02-13-21
Jastrebarsko, 25. veljače 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), a nakon
pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvorenom
postupku javne nabave evidencijski broj nabave C12-007, objavljenom 4. listopada 2012. u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2012/S 002-0066912, donosi se

ODLUKA O ODABIRU
I. Kao najpovoljnija ponuda u otvorenom postupku javne nabave Adaptacija krovišta Vatrogasnog doma U Dragovanščaku,
odabrana je ponuda gospodarskog subjekta RANUS d.o.o., Stubička 44, 10 000 Zagreb, OIB: 65348127386.
II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu
i ocjeni ponuda od 22. svibnja 2012., bez odgode, svakom ponuditelju u postupku, preporučenom poštom s povratnicom.
III. Ova Odluka postaje izvršna danom dostavom Odluke ponuditelju.
Obrazloženje
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je otvoreni
postupak javne nabave, za predmet nabave Adaptacija krovišta
Vatrogasnog doma U Dragovanščaku, broj nabave C12-007.
Naručitelj je Poziv na nadmetanje, zajedno s dokumentacijom za nadmetanje poslao 3. listopada 2012. na objavljivanje u
Narodne Novine, te je isti objavljen 4. listopada 2012. u u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem
2012/S 002-0066912.
Naručitelj je 25. listopada 2012. u 10:00 sati javno otvorio
ponude, te je utvrdio da je do isteka roka za dostavu ponuda pristigla 1 (jedna) ponuda sljedećeg ponuditelja.
RANUS d.o.o., Stubička 44, 10 000 Zagreb, OIB:
65348127386
U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je utvrdio
sljedeće:
–– kod gore navedenog ponuditelja ne postoje razlozi za isključenje iz članka 67. Zakona o javnoj nabavi;

15. ožujka 2013.

–– gore navedeni ponuditelj dostavio je jamstvo za ozbiljnost
ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje
Slijedom navedenoga, ponuda ponuditelja RANUS d.o.o.,
Stubička 44, 10 000 Zagreb, OIB: 65348127386, ocijenjena je
prihvatljivom i u potpunosti sukladnom uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, pa je stoga odlučeno kao u točki I. izreke
ove Odluke.
Člankom 96. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno je
da je javni naručitelj obvezan odluku o odabiru, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode dostaviti svakom
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o
uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.). Sukladno navedenome, odlučeno je kao u točki II. izreke ove Odluke.
Člankom 99. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano
je da odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja. Nadalje, članak 98. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi propisuje da ako je u otvorenom postupku sudjelovao jedan
ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana rok mirovanja se ne
primjenjuje. Slijedom navedenoga, a imajući u vidu činjenicu da
je u konkretnom postupku sudjelovao jedan ponuditelj to se rok
mirovanja ne primjenjuje pa je stoga odlučeno kao u točki III.
izreke ove Odluke
Uputa o pravnom lijeku:
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka
javne nabave u pisanom obliku u roku od 5 (pet) dana od dana
od primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda i ocjene
sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe
dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.
KLASA: 433-01/12-01/52
URBROJ: 238/12-02-13-12
Jastrebarsko, 20. veljače 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 18. Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“ broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09) obnašatelj
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o nabavi aparata za čišćenje
Članak 1.
Za nabavu usisavača i električne turbo četke, za potrebe čišćenje u zgradi gradske uprave Grada Jastrebarskog na adresi:
Trg J.J. Strossmayera 13, sklopit će se Ugovor s tvrtkom „BLIC“
Servis čišćenja i održavanja podnih obloga, Goli Vrh bb, 10 450
Jastrebarsko, OIB: 24617380362. Cijena aparata za čišćenje
iznosi 5.780,00 kuna bez PDV-a, plus PDV 25% u iznosu od
1.445,00 kn, što sveukupno iznosi 7.225,00 kuna (slovima: sedamtisućadvjestodvadesetpet kuna).
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

15. ožujka 2013.
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KLASA: 031-01/13-01/02
URBROJ: 238/12-02-13-3
Jastrebarsko, 8. veljače 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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javnoj nabavi, za predmet nabave Usluge radio emitiranja, broj
nabave G13-002.
Naručitelj je sukladno članku 44. stavku 2. poslao zahtjev za
prikupljanje ponuda gospodarskom subjektu po vlastitom izboru.
Rok za dostavu ponuda bio je 11. ožujka 2013., nakon čega je
izvršeno otvaranje pravodobno pristigle ponude.
Naručitelj je 11.03.2013. izvršio pregled i ocjenu pristigle ponude, te utvrdio slijedeće:

Na temelju članka 18. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11), članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog broj 7/09 i 02/13) obnašatelj
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o održavanju informatičkog
sustava i opreme
Članak 1.
Za pružanje usluga održavanja informatičkog sustava i opreme, sklopit će se Ugovor s tvrtkom „EVOLARE“ d.o.o. iz Dugog
Sela, Starjak 12, OIB: 27217071053, na vrijeme od 1 (jedne) godine. Mjesečna cijena održavanja iznosi 5.750,00 kn, plus PDV
25% u iznosu od 1.437,50 kn, što ukupno iznosi 69.000,00 (slovima: šezdesetdevettisuća kuna) godišnje.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/07
URBROJ: 238/12-02-13-21
Jastrebarsko, 5. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 96., članka 44. stavka 11. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada
Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09
i 2/13), a nakon pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka
IIB, evidencijski broj nabave G13-002, donosi se

ODLUKA O ODABIRU
Za pružanje usluga radio emitiranja odabire se ponuda slijedećeg gospodarskog subjekata:
RADIO JASKA d.o.o., Strossmayerov trg 5, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 16494244763
II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu
i ocjeni ponuda od 11. ožujka 2013., bez odgode, svakom ponuditelju u postupku, preporučenom poštom s povratnicom.
III. Ova Odluka postaje izvršna dostavom odabranom ponuditelju.
Obrazloženje
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je postupak
sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka IIB Zakona o

–– do isteka roka za dostavu ponuda pristigla je 1 (jedna) ponuda
sljedećeg ponuditelja:
RADIO JASKA d.o.o., Strossmayerov trg 5, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 16494244763
–– kod gore navedenog ponuditelja ne postoje razlozi za isključenje iz članka 67. Zakona o javnoj nabavi.
Ponuda gore navedenog ponuditelja ocijenjena je prihvatljivom i u potpunosti sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, pa je stoga odlučeno kao u točki I. izreke ove Odluke.
Člankom 96. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno je
da je javni naručitelj obvezan odluku o odabiru, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode dostaviti svakom
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o
uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.). Sukladno navedenome, odlučeno je kao u točki II. izreke ove Odluke.
Člankom 99. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano
je da odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja. Nadalje, članak 98. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi
propisuje da se rok mirovanja ne primjenjuje ukolikoj je u postupku sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno
i odabrana. Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u točki III.
izreke ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka
javne nabave u pisanom obliku u roku od 5 (pet) dana od dana
od primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda i ocjene
sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe
dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.
KLASA: 022-06/13-01/08
URBROJ: 238/12-02-13-13
Jastrebarsko, 14. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 13/02), a nakon pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvorenom postupku javne nabave, evidencijski broj nabave 2E13-005,
objavljenom 12. veljače 2013. u Elektroničkom oglasniku javne
nabave pod brojem 2013/S 002-0011971, donosi se

ODLUKA O ODABIRU
I. Kao najpovoljnija ponuda u otvorenom postupku javne nabave Izgradnja i nabava opreme za dječja igrališta u naseljima:
Gorica Svetojanska, Malunje i Izimje, odabrana je ponuda gos-
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podarskog subjekta KOVA d.o.o., Dr. Tome Bratkovića 1, 40 000
Čakovec, OIB: 31948370674.
II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu
i ocjeni ponuda od 12. ožujka 2013., bez odgode, svakom ponuditelju u postupku, preporučenom poštom s povratnicom.
III. Ova Odluka postaje izvršna protekom roka mirovanja
koji iznosi 10 (deset) dana od dana dostave ove Odluke svakom
ponuditelju.
Obrazloženje
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je otvoreni postupak javne nabave, za predmet nabave Izgradnja i nabava opreme za dječja igrališta u naseljima: Gorica Svetojanska,
Malunje i Izimje, broj nabave 2E13-005.
Naručitelj je Poziv za nadmetanje zajedno s dokumentacijom
za nadmetanje poslao 11. veljače 2013. na objavljivanje u Narodne novine, te je isti objavljen 12. veljače 2013. u Elektroničkom
oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2013/S
0011971.
Naručitelj je 12. ožujka 2013. u 10:00 sati javno otvorio ponude, te je utvrdio da je do isteka roka za dostavu ponuda pristiglo 5 (pet) ponuda sljedećih ponuditelja:
1. REDOX d.o.o. Lanište 24, 10 000 Zagreb, OIB: 36138701442
2. LIPA L.P. d.o.o., Banski vinogradi 28A, 10 000 Zagreb, OIB:
80239334973
3. MAXMAR SPORT d.o.o., Kumičićeva 2, Klinča Sela, 10
450 Jastrebarsko, OIB: 91071817708
4. STRIBOR OPREMA d.o.o., I.G.Kovačića 1, 32 000 Vukovar, OIB: 53497347539
5. KOVA d.o.o., Mraclin, Braće Radića 122b, 10 410 Velika
Gorica, OIB: 31948370674
U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je utvrdio
sljedeće:
–– kod gore navedenih ponuditelja ne postoje razlozi za isključenje iz članka 67. Zakona o javnoj nabavi;
–– svi gore navedeni ponuditelji dostavili su jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Nakon toga je, sukladno članku 94. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi izvršeno rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir
ponude koji je bio najniža cijena, sukladno članku 82. stavku 1.
točki 2. Zakona o javnoj nabavi.
Slijedom svega navedenoga, ponuda tvrtke KOVA d.o.o.,
Mraclin, Braće Radića 122b, 10 410 Velika Gorica, OIB:
31948370674, ocijenjena je prihvatljivom i u potpunosti sukladnom uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, te, prema kriteriju najniže cijene, najpovoljnijom, pa je stoga odlučeno kao u
točki I. izreke ove Odluke.
Člankom 96. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno je
da je javni naručitelj obvezan odluku o odabiru, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode dostaviti svakom
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o
uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.). Sukladno navedenome, odlučeno je kao u točki II. izreke ove Odluke.
Člankom 99. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano
je da odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja. Nadalje, članak 98. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi
propisuje da je javni naručitelj obvezan primijeniti rok mirovanja
koji iznosi 15 dana kod nabave velike vrijednosti odnosno deset
dana kod nabave male vrijednosti od dana dostave odluke o odabiru. Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana
nakon dana dostave odluke o odabiru. Slijedom navedenoga, a

15. ožujka 2013.

imajući u vidu činjenicu da se radi o nabavi male vrijednosti,
primjenjuje se rok od 10 dana te je stoga odlučeno kao u točki III.
izreke ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka
javne nabave u pisanom obliku u roku od 5 (pet) dana od dana
od primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda i ocjene
sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe
dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.
KLASA: 022-06/13-01/08
URBROJ: 238/12-02-13-14
Jastrebarsko, 14. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), i članka 4. Odluke o
davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih i drugih prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“ broj: 2/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli prostora na privremeno korištenje
DVD- u Belčići, Belčići bb
I.
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Belčići, Belčići bb, dodjeljuje se na privremeno korištenje prostor ukupne površine od
82 m2, u Društvenom domu Belčići, Belčići bb, koji se nalazi na
k.č.br. 3417/1 ukupne površine 232 čhv i č.k.br. 3417/3 ukupne
površine 160 čhv.
Prostor iz stavka 1. ove točke, dodjeljuje se bez naknade.

II.
Uvjeti, prava i obveze koje proizlaze iz dodjele prostora
navedenog u točki I. ovog Zaključka na privremeno korištenje,
utvrdit će se Ugovorom o davanju na privremeno korištenje prostora između Grada Jastrebarskog i DVD Belčići.

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/03
URBROJ: 238/12-13-14
Jastrebarsko, 31. siječnja 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

15. ožujka 2013.
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Temeljem članka 29. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 3/12),
te članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o zajedničkom zakupu poslovnog
prostora
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o zajedničkom zakupu poslovnog prostora koji se nalazi na adresi u Jastrebarskom,
Vladka Mačeka 1.
Ugovorne strane Ugovora iz točke 1., stavka 1. ovog Zaključka su: Grad Jastrebarsko kao zakupodavac s jedne strane i
Volmut Marijan Cvetkovići 13 iz Jastrebarskog i Volmut Dejan,
Ulica Kralja Tomislava 29/4, Jastrebarsko kao zajednički zakupoprimci s druge strane.

II.
Za sklapanje Ugovora iz točke I. ovog Zaključka Povjerenstvo za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog dalo je svoje pozitivno mišljenje.

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 donošenjem, a objavit će se u
„Službenim vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/05
URBROJ: 238/12-02-13-13
Jastrebarsko, 13. veljače 2013.

Broj 3 - Stranica 71

KLASA: 022-06/13-01/06
URBROJ: 238/12-02-13-18
Jastrebarsko, 25. veljače 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika,
donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izvršenju procjene
zdravstvenog stanja drvoreda i parkova Grada
Jastrebarskog
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izvršenju procjene
zdravstvenog stanja drvoreda i parkova Grada Jastrebarskog s
HRVATSKIM ŠUMARSKIM INSTITUTOM, iz Jastrebarskom,
Cvjetno naselje 41, zastupanog po Ravnateljici dr.sc. Dijani Vuletić.

II.
Ugovorena vrijednost usluge iz točke I. ovog Zaključka iznosi: 27.000,00 kn (slovima: dvadesetsedamtisućakuna i nula lipa)

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

IV.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju I. Aneksa Ugovora o građenju
KLASA: 433-01/12-01/25, URBROJ: 238/12-02-12-21
od 22. kolovoza 2012. godine
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će I. Aneks Ugovora o građenju
KLASA: 433-01/12-01/25, URBROJ: 238/12-02-12-21 od 22.
kolovoza 2012. godine o produljenju rokova izvođenja radova
na izgradnji gradske prometnice GG1-JUG i GG1-SJEVER u Jastrebarskom.

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

Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u
„Službenim vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/06
URBROJ: 238/12-02-13-16
Jastrebarsko, 25. veljače 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 10. stavka 2. 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 07/09), obnašatelj
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK
o izdavanju prethodnog odobrenja za davanje u
podzakup prostora dobivenog na korištenje
I.
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Belčići, Belčići bb, dodjeljeno je na privremeno korištenje prostor ukupne površine od
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82 m2, u Društvenom domu Belčići, Belčići bb, koji se nalazi na
k.č.br. 3417/1 ukupne površine 232 čhv i č.k.br. 3417/3 ukupne
površine 160 čhv.

II.
Dozvoljava se DVD-u Belčići davanje u podzakup prostora
navedenog u točki I. ovog Zaključka za što će se DVD-u Belčići
izdati prethodno odobrenje.
Sredstva ostvarena putem zakupnine stečene davanjem u
podzakup, DVD Belčići se obvezuje upotrijebiti isključivo za potrebe koje se odnose na podizanje operativne spremnosti Društva.

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/06
URBROJ: 238/12-02-13-17
Jastrebarsko, 25. veljače 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

15. ožujka 2013.
IV.

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

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/07
URBROJ: 238/12-02-13-14
Jastrebarsko, 6. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika,
donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o darovanju
I.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i
153/09,90/10 i 143/12) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 07/09) obnašatelj
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju darovanja
I.
Grad Jastrebarsko prihvaća darovanje nekretnine označene
kao:
–– k.č.br. 2144/2, označene kao Oranica polje, ukupne površine
805 čhv, upisane u zk.ul. br. 3510, k.o. Plešivička Reka,
od Darovateljica: Rihelj Jadranke, Jastrebarsko, Zdihovo 32,
OIB 54281361744, Rihelj Đurđice, Jastrebarsko Zdihovo 32,
OIB21912719344, i Skok Jasminke, Jastrebarsko, Prigorska 1,
OIB: 84909205660, darovanje koje Darovateljice čine u svrhu
izgradnje prilazne nerazvrstane ceste budućim građevinskim parcelama.

II.
Procijenjena vrijednost darovane nekretnine iz točke I. ovog
Zaključka iznosi 153.435,00 (slovima:stopedesetritisućečetiristo
tridesetpetkuna i nula lipa).
Procjena je učinjena od strane stalnog sudskog procjenitelja
za graditeljstvo, Borisa Crnila, dipl.ing.građ.

III.
Na temelju ovog Zaključka obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, sklopiti će
Ugovor o darovanju nekretnine s suvlasnicama navedene nekretnine, koje su navedene u točki I. ovog Zaključka.

Grad Jastrebarsko daruje nekretninu u svom vlasništvu označenu kao k.č.br. 11/2 Oranica Draga, površine 219 čhv, upisanu
u z.k.ul.br. 896, k.o. Sveta Ana, trgovačkom društvu Vode Jastrebarsko d.o.o. Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko, radi izgradnje
vodospreme u Dragi Svetojanskoj.
Darovanje se čini u svrhu izgradnje vodospreme u Dragi Svetojanskoj.

II.
Radi reguliranja međusobnih prava i obveza vezano za darovanje iz točke I. ovog Zaključka, Grad Jastrebarsko i Vode
Jastrebarsko d.o.o, Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko sklopiti će
Ugovor o darovanju.

III.
Procijenjena vrijednost nekretnine iz točke I. ovog Zaključka
iznosi 20.940,00 kn.
Procjena je izvršena po ovlaštenom sudskom vještaku za graditeljstvo, Borisu Crnilu, dipl.ing.građ.

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

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/07
URBROJ: 238/12-02-13-13
Jastrebarsko, 6. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

15. ožujka 2013.
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Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 07/09), obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika,
donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o stručnom građevinskom
nadzoru
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o stručnom građevinskom nadzoru sa trgovačkim društvom Brosig Projekt d.o.o. iz
Zagreba, Josipa Marohnića 10, radi provođenja stručnog nadzora
nad izvođenjem radova za izgradnju nogostupa u Gornjem Desincu.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovo Zaključka isplatiti tvrtki Brosig Projekt d.o.o., iz Zagreba, Josipa
Marohnića 10, iznos od 15.000,00 kuna, uključujući PDV.

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

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

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

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/07
URBROJ: 238/12-02-13-10
Jastrebarsko, 6. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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 i 59/09) i članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o oslobađanju TZG Jastrebarskog obveze
doznačivanja 30% sredstava boravišne pristojbe
Gradu Jastrebarskom za 2012. i 2013. godinu.
I.
Turistička zajednica Grada Jastrebarskog, Vladka Mačeka 1,
Jastrebarsko, oslobađa se obveze doznačivanja Gradu Jastrebarskom 30% sredstava boravišne pristojbe za 2012. i 2013. godinu.

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

KLASA: 022-06/13-01/07
URBROJ: 238/12-02-13-15
Jastrebarsko, 6. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Dodatka IV. osnovnog Ugovora
o korištenju sredstava Fonda za neposredno
sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa
sanacije odlagališta komunalnog otpada “Božićka”
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će s Fondom za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost Dodatak IV. osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog
otpada “Božićka”.

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

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku Grada
Jastrebarskog”.
KLASA: 022-06/13-01/06
URBROJ: 238/12-02-13-15
Jastrebarsko, 25. veljače 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 34. Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog
za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj
10/12) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli subvencije
za početak poslovanja obrtnika u 2013. godini
I.
Odobrava se isplata subvencije za početak poslovanja obrtnika u 2013. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:
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NAZIV OBRTA
DINO – SERVIS
Vl. Eniz Teletović
Vladka Mačeka 49
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NAMJENA

IZNOS (kn)

nabava
opreme

4.302,00

ŽIRO-RAČUN
23400091160346649

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račun korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za
2013. godinu, razdjel 004, aktivnost: razvoj obrtništva, malog i
srednjeg poduzetništva, osnovni račun: 352.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Grada
Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/06
URBROJ: 238/12-02-13-14
Jastrebarsko, 25. veljače 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

15. ožujka 2013.

Na temelju članka 6. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 10/12) i članka 48. Statuta
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“
broj 07/09 i 02/13), obnašatelj dužnosti gradonačelnika zamjenik
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o sufinanciranju premije
osiguranja za plastenike i staklenike, stočarsku
proizvodnju, te usjeve i nasade s tvrtkom
KVARNER VIENNA INSURANCE GROUP d.d.,
Osječka 46, Rijeka
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o sufinanciranju premije osiguranja za plastenike i staklenike,stočarsku proizvodnju,
te usjeve i nasade poljoprivrednika s područja Grada Jastrebarskog u 2013. godini s tvrtkom KVARNER VIENN INSURANCE
GROUP d.d., Osječka 46, Rijeka.

II.
Sufinanciranje iznosi 25% bruto premije osiguranja po svakoj zaključenoj polici osiguranja.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09 i 02/13) 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), obnašatelj dužnosti
gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika Grada Jastrebarskog,
donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli prostora na privremeno korištenje lovačkom
društvu „GOLUB“, Gorica Svetojanska bb
I.
Lovačkom društvu „GOLUB“, Gorica Svetojanska bb, Jastrebarsko, dodjeljuje se na privremeno korištenje slijedeći prostori:
–– Prostorija na katu u Društvenom domu u Gorici Svetojanskoj
bb, katastarska čestica broj 4031 k.o. Sveta Ana, u tlocrtu
zgrade označena brojem 4, površine 62,00 m2;
–– Prostorija u prizemlju u Društvenom domu u Gorici Svetojanskoj bb, katastarska čestica broj 4031 k.o. Sveta Ana, u
tlocrtu zgrade označena brojem 9, površine 7,60 m2;

II.
Uvjeti pod kojima se prostori iz članka 1. ovog Zaključka,
dodjeljuje na privremeno korištenje, utvrdit će se u Ugovoru između Grada Jastrebarskog i lovačkog društva“GOLUB“, Gorica
Svetojanska bb.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-05/13-01/07
URBROJ: 238/12-02-13-18
Jastrebarsko, 6. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, aktivnost: sufinanciranje elementarnih nepogoda, konto: 352.

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

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/07
URBROJ: 238/12-02-13-16
Jastrebarsko, 6. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 6. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, (Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 10/12) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj
07/09 i 02/13), obnašatelj dužnosti gradonačelnika, zamjenik
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o sufinanciranju premije
osiguranja za plastenike i staklenike, stočarsku
proizvodnju, te usjeve i nasade s tvrtkom
JADRANSKO OSIGURANJE d.d., Podružnica
Zagreb, Listopadska 2, Zagreb
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o sufinanciranju premi-

15. ožujka 2013.
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je osiguranja za plastenike i staklenike,stočarsku proizvodnju, te
usjeve i nasade poljoprivrednika s područja Grada Jastrebarskog
u 2013. godini s tvrtkom JADRANSKO OSIGURANJE d.d., Podružnica Zagreb, Listopadska 2, Zagreb.

II.
Sufinanciranje iznosi 25% bruto premije osiguranja po svakoj zaključenoj polici osiguranja.

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, aktivnost: sufinanciranje elementarnih nepogoda, konto: 352.

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

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
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Na temelju članka 253. Zakona o radu (‘’Narodne novine’’
broj 149/09 i 61/11), članka 51. stavka 2 Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi (‘’Narodne novine’’ broj 10/97 i 107/07) i
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (‘’Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog’’ broj 7/09 ), obnašatelj dužnosti Grada Jastrebarsko, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Aneksa Kolektivnom ugovoru za
djelatnost predškolskog odgoja Hrvatske
za Grad Jastrebarsko
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Aneks Kolektivnom ugovoru za
djelatnost predškolskog odgoja Hrvatske za Grad Jastrebarsko sa
Sindikatom radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske.

II.

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

III.

KLASA: 022-06/13-01/07
URBROJ: 238/12-02-13-17
Jastrebarsko, 6. ožujka 2013.

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

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) 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) obnašatelj dužnosti Grada Jastrebarsko, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli prostora na privremeno korištenje
Športskoj zajednici Grada Jastrebarskog
I.
Športskoj zajednici Grada Jastrebarskog dodjeljuje se na privremeno korištenje slijedeći prostor u vlasništvu Grada Jastrebarskog:
–– Igralište u Ulici dr. Franje Tuđmana 9, 10450 Jastrebarsko,
k.č.br. 898, z.k.ul. broj 3198, k.o. Jastrebarsko.

II.
Uvjeti pod kojim se prostor iz članka I. ovog Zaključka dodjeljuje na privremeno korištenje utvrdit će se u Ugovoru između
Grada Jastrebarskog i Športske zajednice Grada Jastrebarskog.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/13-01/06
URBROJ: 238/12-02-13-7
Jastrebarsko, 25. veljače 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

KLASA: 022-06/13-01/06
URBROJ: 238/12-02-13-3
Jastrebarsko, 25. veljače 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju Program javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 9/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj
7/09.), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog,
zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Caritasu
I.
Odobrava se financijska pomoć župnim Caritasima:
–– Župe Sveta Ana, Gorica Svetojanska,
–– Župe Sv. Nikole biskupa, Jastrebarsko,
–– Župe Sv. Jurja, Plešivica,
–– Župe Sv. Antuna pustinjaka, Slavetić.
u iznosu po 2.500,00 kn, u svrhu nabavke poklon paketa namirnica za Uskršnje blagdane, najsiromašnijim žiteljima u župama.

II.
Sredstva će biti isplaćena na žiro račune navedenih župa, iz
proračuna Grada Jastrebarskog, Program:Religijske, kulturne i
druge službe, Aktivnost: Religija, tekuće donacije vjerskim zajednicama, Caritas.

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

KLASA: 022-06/13-01/06
URBROJ: 238/12-02-13-8
Jastrebarsko, 25. veljače 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2013.
godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 10/12) obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik
gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata RH - Podružnica Zagrebačke
županije - Ogranak Jastrebarsko
I.
Odobrava se financijska pomoć Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH - Podružnica Zagrebačke županije
- Ogranak Jastrebarsko u iznosu od 2.500,00 kn (dvijetisuće i petsto kuna), u svrhu organizacije Memorijalnog turnira.

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebarskog, Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima za
2013. godinu - Program: Ostale opće javne usluge, Aktivnost:
Udruge građana proizašlih iz rata, a uplatit će se na žiro račun
2360000-1400171149 otvoren kod Zagrebačke banke, na ime
Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH - Podružnica Zagrebačke županije - Ogranak Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog
rata RH - Podružnica Zagrebačke županije - Ogranak Jastrebarsko da Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. svibnja 2013.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/13-01/06
URBROJ: 238/12-02-13-12
Jastrebarsko, 25. veljače 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Odobrava se financijska pomoć KUD-u Sveta Jana u iznosu
od 5.000,00 kn (pettisuća kuna), u svrhu organizacije 26. “Festivala pjevača amatera zabavne glazbe - Sveta Jana 2013”.

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebarskog, Programom javnih potreba u kulturi za 2013. godinu - Djelatnost udruga u kulturi - Programi/projekti udruga u kulturi, a
uplatit će se na žiro račun 2390001-1100027883 otvoren kod Hrvatske poštanske banke, na ime KUD-a Sveta Jana, 10453 Gorica
Svetojanska.

III.
Obvezuje se KUD Sveta Jana da Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku
odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. svibnja 2013.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/13-01/06
URBROJ: 238/12-02-13-5
Jastrebarsko, 25. veljače 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2013.
godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 10/12) obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik
gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori KUD-u Desinec
I.
Odobrava se financijska pomoć KUD-u Desinec u iznosu
od 5.000,00 kn (pettisuća kuna), u svrhu organizacije festivala
“Moje kolo malo”.

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebarskog, Programom javnih potreba u kulturi za 2013. godinu - Djelatnost udruga u kulturi - Programi/projekti udruga u kulturi, a
uplatit će se na žiro račun 24810000-1100104797 otvoren kod
Kreditne banke Zagreb, na ime KUD-a Desinec, Trg svetog Ivana
bb, Gornji Desinec, Jastrebarsko.

III.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2013.
godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 10/12) obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik
gradonačelnika donosi

Obvezuje se KUD Desinec da Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. svibnja 2013.

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori KUD-u Sveta Jana

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

IV.

15. ožujka 2013.
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II.

KLASA: 022-06/13-01/06
URBROJ: 238/12-02-13-4
Jastrebarsko, 25. veljače 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2013.
godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 10/12) obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik
gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Likovnom društvu
“Ljubo Babić” Jastrebarsko
I.
Odobrava se financijska pomoć Likovnom društvu “Ljubo
Babić” Jastrebarsko u iznosu od 1.000,00 kn (tisuću kuna), u svrhu 2. likovne kolonije u Svetoj Jani.

Odobrena financijska sredstva osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, Programom javnih potreba u
društvenim djelatnostima - Program: javni red i sigurnost, Aktivnost: Usluge protupožarne zaštite - kapitalne donacije.

III.
Odobrena financijska potpora isplatit će se nakon što između
ovlaštenih osoba Grada Jastrebarskog i DVD-a Stankovo bude
zaključen Ugovor o financijskoj potpori kojim će ugovorne strane utvrditi međusobna prava i obaveze.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 022-06/13-01/06
URBROJ: 238/12-02-13-11
Jastrebarsko, 25. veljače 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebarskog, Programom javnih potreba u kulturi za 2013. godinu - Djelatnost udruga u kulturi - Programi/projekti udruga u kulturi, a
uplatit će se na žiro račun 2390001-1100021934 otvoren kod Hrvatske poštanske banke, na ime Likovnog društva “Ljubo Babić”
Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se Likovno društvo “Ljubo Babić” Jastrebarsko da
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog
dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. svibnja 2013.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/13-01/06
URBROJ: 238/12-02-13-6
Jastrebarsko, 25. veljače 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 10/12) i članka 48. Statuta
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”,
7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog,
zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj donaciji DVD-u Stankovo
I.
Odobrava se kapitalna donacija DVD-u Stankovo u iznosu od
80.000,00 kn (osamdesettisuća kuna), u svrhu sanacije krova na
vatrogasnom domu u Stankovu.

Na temelju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 10/12) i članka 48. Statuta
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’
broj 7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o izmjenama Zaključka o financijskoj potpori Udruzi
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH
Podružnica Zagrebačke županije
– Ogranak Jastrebarsko
I.
U Zaključku o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH - Podružnica Zagrebačke županije
– Ogranak Jastrebarsko, KLASA: 022-06/13-01/06, URBROJ:
238/12-02-13-12 od 25. veljače 2013. godine, točka II. mijenja
se te sada glasi:
“Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebarskog, Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima za
2013. godinu – Program: Ostale opće javne usluge, aktivnost:
Udruge građana proizašlih iz rata, a uplatit će se na žiro-račun
broj:2340009-1410044931, otvoren kod Privredne banke, na ime
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH - Podružnica Zagrebačke županije – Ogranak Jastrebarsko.’’

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 560-01/13-01/01
URBROJ: 238/12-02-13-5
Jastrebarsko, 26. veljače 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 10/12) i članka 48. Statuta
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’
broj 7/09), Obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o isplati sredstava udrugama građana
proizašlih iz rata
I.
Odobrava se isplata sredstava, osiguranih u proračunu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, udrugama građana proizašlih
iz rata, u iznosu od 15.000,00 kn (petnaesttisućakuna) na način
kako slijedi:
UDRUGA

Iznos za
isplatu

Broj žiro
računa

15. ožujka 2013.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09 i 02/13) Obnašatelj
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o tekućoj donaciji Udruzi edukacijom protiv raka
dojke Zagrebačke županije
I.
Odobrava se tekuća donacija Udruzi edukacijom protiv raka
dojke, Zagrebačke županije, Augusta Šenoe 45, Velika Gorica, u
iznosu od 2.500,00 kn (dvijetisućepetsto kuna), u svrhu provođenja akcije pod nazivom „Dan narcisa“ koja će se održati 23.
ožujka 2013. godine.

II.
Sredstva će biti isplaćena iz Proračuna Grada Jastrebarskog
za 2013. godinu, Program:Socijalna zaštita, Aktivnost: Tekuće
donacije udrugama građana na žiro račun Udruge: 23600001101434714.

UHVIDR
Udruga hrvatskih vojnih
invalida Domovinskog rata

2.500,00 kn

23900011100025710

Udruga pripadnika 61. bojne
ZNG i 140. brigade HV
Jastrebarsko

2.500,00 kn

24000081110041837

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

Udruga antifašističkih boraca i
antifašista Grada Jastrebarsko

2.500,00 kn

23600001101559847

Klub 61. samostalne
bojne zbora narodne garde
Jastrebarsko 91

2.500,00 kn

23900011100018094

KLASA: 022-06/13-01/07
URBROJ: 238/12-02-13-8
Jastrebarsko, 6. ožujka 2013.

Udruga hrvatskih branitelja
dragovoljaca Domovinskog rata
– Ogranak Jastrebarsko

2.500,00 kn

23600001400171149

Udruga policije branitelja
Jastrebarsko

2.500,00 kn

23600001101898245

15.000,00 kn

UKUPNO:

II.
Raspodijeljena sredstva isplatit će se navedenim udrugama iz
proračuna Grada Jastrebarskog temeljem Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog
za 2013. godinu, Program: Ostale opće javne usluge, aktivnost:
Udruge građana proizašlih iz rata, u svrhu sufinanciranja redovne
djelatnosti.

III.
Obvezuju se udruge iz točke I. ovog Zaključka da Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostave izvješće o utrošku sredstava odobrenih i isplaćenih ovim Zaključkom do 31. rujna 2013.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 600-01/12-01/08
URBROJ: 238/12-02-13-25
Jastrebarsko, 26. veljače 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

III.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 33/01, 129/05, 109/07,
125/08), Programa javnih potreba u športu na području Grada
Jastrebarskog za 2013. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 10/12) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori NK “Desinec’’
I.
Odobrava se financijska potpora u iznosu od 7.000,00 kn
(sedamtisuća kuna), NK “Desinec’’, Donji Desinec 2e, 10 450
Jastrebarsko u svrhu podmirenja neizvršenih obveza po završetku
jesenskog dijela natjecateljske 2012/2013 sezone.

II.
Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog na žiro račun broj 2400008-1105151971 kod
Karlovačke banke, na ime NK “Desinec’’, Donji Desinec 2e, 10
450 Jastrebarsko.

III.
Sredstva za isplatu odobrene financijske potpore predviđena
su u Programu javnih potreba u športu, aktivnost: šport-tekuće
donacije športskim društvima.

15. ožujka 2013.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
IV.

Obvezuje se NK “Desinec’’ da Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o namjenskom utrošku sredstava odobrenih ovim Zaključkom do 1. svibnja 2013.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/07
URBROJ: 238/12-02-13-5
Jastrebarsko, 6. ožujka 2013.
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Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika
donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o sufinanciranju prijevoza
učenika srednjih škola s HŽ - Putničkim prijevozom
d.o.o.
I.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 33/01, 129/05, 109/07,
125/08), Programa javnih potreba u športu na području Grada
Jastrebarskog za 2013. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 10/12) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Karate klubu “Jastreb’’
I.
Odobrava se financijska potpora u iznosu od 3.000,00 kn (tritisuće kuna), Karate klubu “Jastreb’’, kolodvorska 77a, 10 450
Jastrebarsko u svrhu organizacije karate prvenstva Zagrebačke
županije.

II.

Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog na žiro račun broj 2360000-1101494926 kod
Zagrebačke banke, na ime Karate kluba “Jastreb’’, Kolodvorska
77a, 10 450 Jastrebarsko.

III.
Sredstva za isplatu odobrene financijske potpore predviđena
su u Programu javnih potreba u športu, aktivnost: šport-tekuće
donacije športskim društvima.

IV.
Obvezuje se Karate klub “Jastreb’’ da Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o namjenskom utrošku sredstava odobrenih ovim Zaključkom do 1.
svibnja 2013.

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/07
URBROJ: 238/12-02-13-6
Jastrebarsko, 6. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s HŽ - Putničkim prijevozom d.o.o.,
Mihanovićeva 2, 10000 Zagreb.

II.
Sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka osigurana su
u proračunu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu u Programu
javnih potreba u društvenim djelatnostima, Program: Srednjoškolsko i visoko obrazovanje, Aktivnost: Sufinanciranje cijene
prijevoza.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/07
URBROJ: 238/12-02-13-4
Jastrebarsko, 6. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti ravnateljici Dječjeg vrtića
„Radost“ Jastrebarsko za zaključivanje ugovora
I.
Daje se suglasnost ravnateljici Dječjeg vrtića „Radost“ Jastrebarsko, za zaključivanje ugovora o nabavci lož ulja za potrebe
Dječjeg vrtića, s tvrtkom Petrol d.o.o., Oreškovićeva 6H, Otok,
Zagreb na iznos od 186.480,00 kn.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/07
URBROJ: 238/12-02-13-3
Jastrebarsko, 6. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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SADRŽAJ
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje
se obavljaju na temelju koncesije na području Grada
Jastrebarskog

45

2. Plan davanja koncesija na području Grada Jastrebarskog
za razdoblje od 2013. do 2015. godine
48
3. Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
Grada Jastrebarskog za razdoblje 2013. do 2015. godinu 48

15. Zaključak o sklapanju Dodatka IV. osnovnog
Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno
sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa
sanacije odlagališta otpada „Božićka“

73

16. Zaključak o oslobađanju TZG Jastrebarskog obveze
doznačivanja 30% sredstava boravišne pristojbe
Gradu Jastrebarskom za 2012. i 2013. godinu

73

17. Zaključak o dodjeli subvencije za početak poslovanja
obrtnika u 2013. godini

73

18. Zaključak o dodjeli prostora na privremeno
korištenje lovačkom društvu „GOLUB“,
Gorica Svetojanska bb

74

19. Zaključak o sklapanju ugovora o sufinanciranju
premije osiguranja za plastenike i staklenike,
stočarsku proizvodnju, te usjeve i nasade s tvrtkom
KVARNER VIENNA INSURANCE GROPU d.d.
Osječka 46, Rijeka

74

20. Zaključak o sklapanju ugovora o sufinanciranju
premije osiguranja za plastenike i staklenike,
stočarsku proizvodnju, te usjeve i nasade s tvrtkom
JADRANSKO OSIGURANJE d.d,
Podružnica Zagreb, Listopadska 2, Zagreb

74

4. Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na
području Grada Jastrebarskog

50

5. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
Grada Jastrebarskog

54

6. Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

57

7. Odluka o područjima i granicama mjesnih odbora i
gradskih četvrti na području Grada Jastrebarskog

58

8. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora i
gradskih četvrti Grada Jastrebarskog

60

9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta
mladih Grada Jastrebarskog za 2012. godinu

66

10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju
proračunske zalihe za mjesec siječanj 2013. godine

67

11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju
proračunske zalihe za mjesec veljaču 2013. godine

21. Zaključak o dodjeli prostora na privremeno
korištenje Športskoj zajednici Grada Jastrebarskog

75

67

22. Zaključak o sklapanju Aneksa Kolektivnom ugovoru
za djelatnost predškolskog odgoja Hrvatske za Grad
Jastrebarsko

75

23. Zaključak o financijskoj pomoći Caritasu

75

AKTI GRADONAČELNIKA
1. Odluka o odabiru

67

2. Odluka o odabiru

68

3. Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi
aparata za čišćenje

68

4. Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju
informatičkog sustava i opreme

69

5. Odluka o odabiru

69

6. Odluka o odabiru

69

7. Zaključak o dodjeli prostora na privremeno korištenje
DVD-u Belčići, Belčići bb

70

8. Zaključak o sklapanju Ugovora o zajedničkom zakupu
poslovnog prostora

71

9. Zaključak o sklapanju I. Aneksa Ugovora o građenju
KLASA: 433-01/12-01/25, URBROJ: 238/12-02-12-21
od 22. kolovoza 2012. godine
71
10. Zaključak o sklapanju Ugovora o izvršenju procjene
zdravstvenog stanja drvoreda i parkova
Grada Jastrebarskog

71

11. Zaključak o izdavanju prethodnog odobrenja za
davanje u podzakup prostora dobivenog na korištenje

71

12. Zaključak o prihvaćanju darovanja

72

13. Zaključak o sklapanju Ugovora o darovanju

72

14. Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom
građevinskom nadzoru

73

24. Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i
veterana Domovinskog rata RH-Podružnica Zagrebačke
županije-Ogranak Jastrebarsko
76
25. Zaključak o financijskoj potpori KUD-u Sveta Jana

76

26. Zaključak o financijskoj potpori KUD-u Desinec

76

27. Zaključak o financijskoj potpori Likovnom društvu
„Ljubo Babić“ Jastrebarsko

77

28. Zaključak o kapitalnoj donaciji DVD-u Stankovo

77

29. Zaključak o izmjenama Zaključka o financijskoj
potpori Udruzi dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata RH-Podružnica Zagrebačke
županije-Ogranak Jastrebarsko

77

30. Zaključak o isplati sredstava udrugama građana
proizašlih iz rata

78

31. Zaključak o tekućoj donaciji Udruzi edukacijom
protiv raka dojke Zagrebačke županije

78

32. Zaključak o financijskoj potpori NK „Desinec“

78

33. Zaključak o financijskoj potpori Karate klubu „Jastreb“

79

34. Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju
prijevoza učenika srednjih škola s HŽ-Putničkim
prijevozom d.o.o.

79

35. Zaključak o davanju suglasnosti ravnateljici
Dječjeg vrtića „Radost“ Jastrebarsko za
zaključivanje ugovora

79

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

