SLUŽBENI VJESNIK
GRADA
Broj 3

JASTREBARSKOG

GODINA XLVII

17. ožujka 2014.

AKTI GRADONAČELNIKA
Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09,
2/13 i 3/13), 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 područnog odjeljenja dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko u Gornjem
Desincu (niskoenergetski objekt), novi radovi, odabrana je ponuda gospodarskog subjekta AB gradnja d.o.o., Dr. Vladka Mačeka
26a, 47 000 Karlovac, OIB: 807396233528.
II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu
i ocjeni ponuda od 18. veljače 2014., bez odgode, svakom ponuditelju u postupku, preporučenom poštom s povratnicom.
III. Ova Odluka postaje izvršna danom dostave gospodarskom subjektu AB gradnja d.o.o., Dr. Vladka Mačeka 26a, 47
000 Karlovac, OIB: 807396233528.
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 područnog odjeljenja dječjeg vrtića Radost
Jastrebarsko u Gornjem Desincu (niskoenergetski objekt), novi
radovi, broj nabave 3E13-007.
Naručitelj je Poziv na pregovaranje, zajedno s dokumentacijom za nadmetanje poslao 12. veljače 2014., tvrtki AB gradnja d.o.o., Dr. Vladka Mačeka 26a, 47 000 Karlovac, OIB:
807396233528. Rok za dostavu ponude bio je 21. veljače 2014.
godine do 10:00 sati.
Ponuditelj je dostavio ponudu u zadanom roku, te je Naručitelj izvršio pregled i ocjenu ponuda 18. veljače 2014. u 10:00 sati.
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;
–– gore navedeni ponuditelji dostavili su sve tražene dokumente.

Slijedom navedenoga, ponuda ponuditelja AB gradnja d.o.o.,
Dr. Vladka Mačeka 26a, 47 000 Karlovac, OIB: 807396233528,
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 pregovaračkom postupku javne nabave
bez prethodne objave sudjelovao samo 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: 022-06/14-01/06
URBROJ: 238/12-02-14-10
Jastrebarsko, 20. veljače 2014.

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

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

I.

I.

Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o poslovnoj suradnji
za edukaciju djelatnika Gradske uprave Grada Jastrebarskog, na
temu: „Interpersonalna komunikacija“ i „Change managment“,
s tvrtkom „PUBLICO“ d.o.o. iz Zagreba, Lastovska 9, OIB:
73505323388. Ukupna cijena usluge iznosi 14.710,00 plus PDV
25%, u iznosu od 3.677,50 kuna, što sveukupno iznosi 18.387,50
kuna.

Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o poslovnoj suradnji za
dokumentiranje područja Grada Jastrebarskog iz zraka, u sklopu projekta „Hrvatska iz zraka“, s KLUBOM ZA EKSPEDICIONIZAM I KULTURU, Dragutina Kalea 2 , 10 000 Zagreb,
OIB: 05029212031. Ukupna cijena usluge iznosi 5.000,00 kn
plus PDV 25%, u iznosu od 1.250,00 kn, što sveukupno iznosi
6.250,00 kn (slovima: šesttisućadvjestopedesetkuna).

II.

II.

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

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

KLASA: 022-06/14-01/07
URBROJ: 238/12-02-14-11
Jastrebarsko, 27. veljače 2014.

KLASA: 022-06/14-01/07
URBROJ: 238/12-02-14-12
Jastrebarsko, 27. veljače 2014.

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

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

Na temelju članka 9. i članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08 i 61/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj
7/09, 2/13 i 3/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog utvrđuje:

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
u upravna tijela Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
I.
Ovim Planom prijma u službu u upravna tijela Grada Jastrebarskog za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan prijma) utvrđuje se
stvarno stanje popunjenosti te potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog,
kao i potreban broj vježbenika.

II.
Plan prijma donosi se na temelju prikupljenih prijedloga v.d. pročelnika upravnih tijela Grada Jastrebarskog, vodeći računa o potrebama upravnih tijela i raspoloživim financijskim sredstvima, u skladu s Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu.

III.

Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu
samoupravu i financije
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,
gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
UKUPNO

Broj
popunjenih
radnih mjesta
(stvarno stanje)

Naziv upravnog tijela

Broj
sistematiziranih
radnih mjesta

Stvarno stanje popunjenosti te potreban broj službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog, utvrđuje se kako
slijedi:
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7

MSSS
3
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1
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Plan zapošljavanja za 2014. godinu
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1

1

1
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IV.
U smislu odredaba Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, obzirom na zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u
odnosu na ukupan broj stanovnika Grada Jastrebarskog, nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni odredbama Zakona o službenicima i namješteni-
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cima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi o razmjernoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u upravnim tijelima
Grada Jastrebarskog, tako da Grad Jastrebarsko nije u obvezi planirati zapošljavanje određenog broja pripadnika nacionalnih manjina.

V.
Na temelju ovog Plana prijma nepopunjena radna mjesta popunjavat će se temeljem javnog natječaja koji se objavljuje u „Narodnim novinama“ i na službenoj internet stranici Grada Jastrebarskog, odnosno bez provođenja natječajnog postupka u slučaju zadržavanja u službi vježbenika koji je položio državni stručni ispit i prijma u službu osobe zaposlene u državnom tijelu, pravnoj osobi s javnim
ovlastima ili upravnom tijelu iste ili druge jedinice lokalne samoupave.

VI.
Ovaj Plan stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 119-01/14-01/02
URBROJ: 238/12-02-14-2
Jastrebarsko, 12. ožujka 2014.

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

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08 i 61/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/12 i 3/13),
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

PLAN PRIJMA
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog
za 2014. godinu
I.
Ovim Planom prijmana stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje se prijam osoba na stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Jastrebarskog u 2014. godini.
Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i upravnih tijela u kojima su, sukladno Odluci o ustrojstvu i
djelokrugu upravnih tijela Grada Jastrebarskog sistematizirana radna mjesta prema vrsti stručne spreme i djelokrugu rada te broj osoba
i potreban stupanj obrazovanja i struke koje iste moraju ispunjavati, utvrđuju se kako slijedi:
Naziv upravnog tijela
Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i
financije-Odsjek za opće poslove, javnu nabavu, lokalnu i mjesnu
samoupravu
Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i
financije-Odsjek za opće poslove, javnu nabavu, lokalnu i mjesnu
samoupravu
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo,
društvene djelatnosti, komunalni sustav i zaštitu okoliša- Odsjek
za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo,
društvene djelatnosti, komunalni sustav i zaštitu okoliša- Odsjek za
gospodarstvo i društvene djelatnosti
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo,
društvene djelatnosti, komunalni sustav i zaštitu okoliša- Odsjek za
imovinsko-pravne poslove, gospodarenje nekretninama i naplatu
potraživanja
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo,
društvene djelatnosti, komunalni sustav i zaštitu okoliša- Odsjek za
imovinsko-pravne poslove, gospodarenje nekretninama i naplatu
potraživanja
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo,
društvene djelatnosti, komunalni sustav i zaštitu okoliša- Odsjek za
imovinsko-pravne poslove, gospodarenje nekretninama i naplatu
potraživanja, Pododsjek za naplatu potraživanja
UKUPNO

Naziv radnog mjesta
Referent za uredsko
poslovanje
Viši stručni suradnik za
odnose s javnošću
Viši stručni suradnik

Viši stručni suradnik za
društvene djelatnosti
Viši stručni suradnik za
imovinsko-pravne poslove

Stupanj obrazovanja i
vrsta stručne spreme
srednja stručna sprema upravne,
ekonomske ili druge društvene struke

Broj
osoba
1

magistar struke ili stručni specijalist
novinarske, politološke ili
humanističke struke
magistar struke ili stručni specijalist
ekonomske, pravne, upravne,
arhitektonske, građevinske ili tehničke
struke
magistar struke ili stručni specijalist
pravne, društvene ili humanističke
struke
magistar struke ili stručni specijalist
pravne struke

1
2

1
1

Viši stručni suradnik za
magistar struke ili stručni specijalist
gospodarenje nekretninama pravne struke

1

Viši referent za naplatu
potraživanja u području
komunalnog gospodarstva

2

sveučilišni prvostupnik ili stručni
prvostupnik upravne, pravne ili
ekonomske struke

9

II.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradndji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
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III.
Za provedbu ovog Plana zadužuju se pročelnici upravnih odjela u koje se primaju osobe na stručno osposobljavanje te se obvezuju
poduzeti sve potrebne radnje na realizaciji ovog Plana.

IV.
Ovaj Plan stupa na snagu danom dnošenja i objavit će se na web stranici Grada Jastrebarskog i u „Službenom vjesniku Grada
Jastrebarskog“.
KLASA: 131-01/14-01/01
URBROJ: 238/12-02-14-2
Jastrebarsko, 12. ožujka 2014.

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

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

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj financijskoj pomoći T.D. Vode
Jastrebarsko d.o.o. za radove na produžetku glavnog
voda vodovoda u Domagoviću
I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć T.D. Vode Jastrebarsko d.o.o. za radove na produžetku glavnog voda vodovoda u
Domagoviću (Domagović-I i Domagović-II).
Produžetkom glavnog voda vodovoda u Domagoviću osigurat će se kvalitetnija vodoopskrba jednog dijela tog naselja.

II.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/05
URBROJ: 238/12-02-14-3
Jastrebarsko, 13. veljače 2014.

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

Temeljem članka 10. stavka 1. točka 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 48.
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog
donosi

Troškovi produžetaka glavnog voda vodovoda iz st. I. ovog
Zaključka iznose, prema internim situacijama Voda Jastrebarsko
d.o.o., ukupno 26.331,31 kn (produžetak glavnog voda Domagović-I, situacija br.14/0004 od 10. veljače 2014.= 15.628,37 kn i
produžetak glavnog voda Domagović-II, situacija br.14/0005 od
10. veljače 2014.= 10.702,94 kn).

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izvođenju radova na sanaciji
klizišta u Orešju s trgovačkim društvom CESTE
JASTREBARSKO d.o.o.

Kako je do sada u 2014. godini za sufinanciranje radova na
produžecima glavnog voda vodovoda već isplaćeno 76.896,46
kn, Grad Jastrebarsko isplatit će sredstva za radove na produžetku glavnog voda vodovoda u Domagoviću u ukupnom iznosu
od 23.103,54 kn, kao kapitalnu pomoć iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, broj konta: 386 Kapitalne pomoći,
kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda, program: Izgradnja komunalno-vodnih građevina, glava 01, razdjel: 005- Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, sukladno Programu gradnje komunalnih
vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2014., stavak I.: Gradnja građevina za javnu vodoopskrbu, točka 3.:Produžeci i rekonstrukcije glavnog voda vodovoda.

Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izvođenju radova na
sanaciji klizišta u Orešju s trgovačkim društvom CESTE JASTREBARSKO d.o.o. iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana 47,
OIB:10339976418.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 23.103,54
kn (slovima: dvadesettritisućestotri kune i pedesetčetiri lipe) doznačit će se u korist žiro-računa T.D. Vode Jastrebarsko d.o.o u Raiffeisenbank Austria d.d., broj žiro-računa
HR1924840081101514353, najkasnije u roku od 30 dana od dana
donošenja ovog Zaključka.

I.

II.

Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu CESTE JASTREBARSKO
d.o.o. iznos od 262.882,58 kn (slovima: dvjestošezdesetdvijetisućeosamstoosamdestdvijetisućepedesetosam kuna) bez PDV-a.
Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost prenosi se na Naručitelja sukladno članku 75. stavku 3. točka a. Zakona o porezu na
dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13
i 153/13).

III.

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

IV.

IV.

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

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

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

V.

17. ožujka 2014.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Broj 3 - Stranica 57
I.

KLASA: 022-06/14-01/06
URBROJ: 238/12-02-14-3
Jastrebarsko, 20. veljače 2014.

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

Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Geodetskog
projekta za parkiralište u Donjem Desincu s trgovačkim društvom GPU-Geodetski projektni ured d.o.o., Antuna Mihanovića
14, Jastrebarsko, OIB: 64944531110.

II.
Temeljem članka 10. stavka 1. točka 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 48.
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog
donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izgradnji nogostupa u
Gornjem Desincu s trgovačkim društvom CESTE
JASTREBARSKO d.o.o.
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izgradnji nogostupa
u Gornjem Desincu s trgovačkim društvom CESTE JASTREBARSKO d.o.o. iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana 47,
OIB:10339976418.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu CESTE JASTREBARSKO
d.o.o. iznos od 199.998,00 kn (slovima: stodevedesetdevettisućadevetstodevedesetosam kuna ) bez PDV-a. Obveza plaćanja
poreza na dodanu vrijednost prenosi se na Naručitelja sukladno
članku 75. stavku 3. točka a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).

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

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

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/06
URBROJ: 238/12-02-14-4
Jastrebarsko, 20. veljače 2014.

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

Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu iznos od 14.930,00 kn (slovima: četrnaesttisućadevetstotrideset kuna i nula lipa) bez PDV-a.
Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost prenosi se na
Grad Jastrebarsko sukladno članku 75. stavku 3. točka a. Zakona
o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13,
99/13, 148/13 i 153/13).

III.

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

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

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/06
URBROJ: 238/12-02-14-5
Jastrebarsko, 20. veljače 2014.

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

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj
7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi projekta: Razvoj
metodologije za određivanje površine objekata u cilju
izračuna obveze komunalne naknade za područje
Grada Jastrebarskog (FAZA 1)
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi projekta: Razvoj metodologije za određivanje površine objekata u cilju izračuna obveze komunalne naknade za područje Grada Jastrebarskog (FAZA 1) s izvršiteljem - Sveučilište u Zagrebu, Geodetski
fakultet, Kačićeva 26, Zagreb.

II.
Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj
7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi Geodetskog projekta za
parkiralište u Donjem Desincu

Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti Sveučilištu u Zagrebu, Geodetski fakultet, Kačićeva 26, Zagreb, iznos od 199.750,00 kn uvećano za PDV 25%
od 49.937,50 kn, odnosno sveukupno iznos od 249.687,50 kn
(slovima: dvjestočetrdesetdevettisućašestoosamdesetsedam kuna
i pedeset lipa).

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključ-
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ka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014.
godinu.

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

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem
na snagu ovog Zaključka stavlja se van snage Zaključak KLASA:
022-06/14-01/04, URBROJ: 238/12-02-14-3 od 06. veljače 2014.
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

17. ožujka 2014.

ZAKLJUČAK
o sklapanju Dodatka Ugovora o izradi Idejnog i
Glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja ulice V.
Mačeka, Bana J. Jelačića i u produžetku ulice P.
Svačića u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko, kao naručitelj, i trgovačko društvo TIGON
d.o.o. iz Zagreba, Ilica 355 a, OIB: 25489981820, kao izvršitelj,
zaključili su dana 12. studenog 2013. Ugovor o izradi Idejnog i
Glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja ulice V. Mačeka, Bana
J. Jelačića i u produžetku ulice P. Svačića u Jastrebarskom, KLASA: 340-03/13-01/08, URBROJ: 238/12-02-13-6.

II.

KLASA: 022-06/14-01/06
URBROJ: 238/12-02-14-6
Jastrebarsko, 20. veljače 2014.

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

Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo TIGON d.o.o. sklopiti
će Dodatak Ugovora iz točke I. ovog Zaključka kojim će se ugovorna odredba o cijeni usluge uskladiti s člankom 75. st. 3. toč. a.
Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj
73/13, 99/13, 148/13 i 153/13) o prijenosu porezne obveze.

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Dodatka Ugovora o izradi Idejnog i
Glavnog projekta za obnovu parkirališta na Trgu
Ljube Babića u Jastrebarskom

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/06
URBROJ: 238/12-02-14-8
Jastrebarsko, 20. veljače 2014.

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

I.
Grad Jastrebarsko, kao naručitelj, i trgovačko društvo
TIGON d.o.o. iz Zagreba, Ilica 355 a, OIB: 25489981820, kao
izvršitelj, zaključili su dana 12. studenog 2013. Ugovor o izradi
Idejnog i Glavnog projekta za obnovu parkirališta na Trgu Ljube
Babića u Jastrebarskom, KLASA: 340-09/13-01/13, URBROJ:
238/12-02-13-6.

II.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo TIGON d.o.o. sklopiti
će Dodatak Ugovora iz točke I. ovog Zaključka kojim će se ugovorna odredba o cijeni usluge uskladiti s člankom 75. st. 3. toč. a.
Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj
73/13, 99/13, 148/13 i 153/13) o prijenosu porezne obveze.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/06
URBROJ: 238/12-02-14-7
Jastrebarsko, 20. veljače 2014.

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

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

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Dodatka Ugovora o izradi Idejnog
i Glavnog projekta rekonstrukcije ulica u
Jastrebarskom (V. Nazora, V. Vlaisavljevića, V.
Vidrića, D. Domjanića, Kralja Tomislava i
A. Mihanovića)
I.
Grad Jastrebarsko, kao naručitelj, i trgovačko društvo
NERING PROJEKT d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge,
Aleja grada Bologne 70, Zagreb, OIB: 52783076996, kao izvršitelj, zaključili su dana 12. studenog 2013. Ugovor o izradi Idejnog i Glavnog projekta rekonstrukcije ulica u Jastrebarskom (V.
Nazora, V. Vlaisavljevića, V. Vidrića, D. Domjanića, Kralja Tomislava i A. Mihanovića), KLASA: 340-01/13-01/08, URBROJ:
238/12-02-13-5.

II.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo NERING PROJEKT
d.o.o. sklopiti će Dodatak Ugovora iz točke I. ovog Zaključka
kojim će se ugovorna odredba o cijeni usluge uskladiti s člankom
75. st. 3. toč. a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne
novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13) o prijenosu porezne
obveze.

17. ožujka 2014.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/06
URBROJ: 238/12-02-14-9
Jastrebarsko, 20. veljače 2014.

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

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada jastrebarskog“, broj 2/14) i 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09,
2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi projektne dokumentacije
za nerazvrstane ceste u Slavetiću
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste u Slavetiću. Projektna dokumentacija obuhvaća izradu Geodetskog, Glavnog i Izvedbenog
projekta nerazvrstane ceste na dijelu k.č.br. 3479, 2906, k.o.
Slavetić, Geodetskog i Idejnog projekta za ishođenje lokacijske
dozvole nerazvrstane ceste Slavetić – Gregorići – Okrug te Geodetskog i Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole nerazvrstane ceste Sveti Rok – Brebrovac s trgovačkim društvom
AKING d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge, Hrgovići 93a,
10 000 Zagreb, OIB: 23702973336.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog
Zaključka isplatiti trgovačkom društvu AKING d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge, Hrgovići 93a, 10 000 Zagreb, OIB:
23702973336, iznos od 39.000,00 kn (slovima: tridesetdevettisuća kuna i nula lipa).
Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost prenosi se na
Grad Jastrebarsko sukladno članku 75. stavku 3. točka a. Zakona
o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13,
99/13, 148/13 i 153/13).

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Ugovorom o kapitalnoj pomoći br. 78-03-1-13 od
11. prosinca 2013.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/06
URBROJ: 238/12-02-14-18
Jastrebarsko, 20. veljače 2014.

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

ZAKLJUČAK
o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu
GROBLJA JASTREBARSKO d.o.o. za izvođenje
radova na uređenju groblja na području Grada
Jastrebarskog
I.
Dodjeljuje se kapitalna pomoć trgovačkom društvu GROBLJA JASTREBARSKO d.o.o. za izvođenje radova na uređenju groblja na području Grada Jastrebarskog i to za izgradnju
komunikacijskih staza i putova na Gradskom groblju Jastrebarsko, groblju Domagović i groblju Slavetić te izgradnju ograde na
Gradskom groblju Jastrebarsko, groblju Gornja Kupčina, groblju
Slavetić i groblju Pavlovčani.

II.
Cijena radova navedenih u točki I. ovog Zaključka, prema zahtjevu trgovačkog društva GROBLJA JASTREBARSKO d.o.o.
br. 22/14 od 17. veljače 2014. godine i Ugovoru o namjenskom
korištenju sredstava sklopljenom između Grada Jastrebarskog
kao davatelja sredstava i trgovačkog društva GROBLJA JASTREBARSKO d.o.o. kao korisnika sredstava, procjenjuje se na
ukupno 130.000,00 kn bez PDV-a.
Grad Jastrebarsko isplatiti će trgovačkom društvu GROBLJA
JASTREBARSKO d.o.o. financijska sredstva u ukupnom iznosu
od 130.000,00 kn kao kapitalnu pomoć iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, broj konta 386: Kapitalne pomoći,
Program: Izgradnja groblja, Kapitalni projekt: Uređenje groblja,
glava 01, razdjel 005-Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove,
sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, stavak IV. točka 1: Uređenje svih groblja na području Grada.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 130.000,00
kn (slovima: stotridesettisuća kuna i nula lipa) doznačit će se u
korist žiro-računa trgovačkog društva GROBLJA JASTREBARSKO d.o.o. otvorenog kod Raiffeisenbank Austria d.d., IBAN
HR9224840081105948655, u roku od 30 dana od donošenja
ovog Zaključka.

IV.
Radi kontrole namjenskog korištenja sredstava iz točke II.
ovog Zaključka, trgovačko društvo GROBLJA JASTREBARSKO d.o.o. dužno je, najkasnije do 31. srpnja 2014., Gradu Jastrebarsko dostaviti privremene ili okončane građevinske obračunske situacije za izvedene radove koji su navedeni u točki I.
ovog Zaključka, u protivnom, primljena sredstva potrebno je
vratiti Gradu Jastrebarskom.

V.
Nadzor nad provedbom odredbi ovog Zaključka obavljat će
Upravni odjel nadležan za komunalno gospodarstvo.

VI.
Na temelju članka 2. Pravilnika o kontroli namjensko isplaćenih kapitalnih pomoći trgovačkim društvima („Službeni vje-

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
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17. ožujka 2014.

skom s Hrvatskim šumarskim institutom iz Jastrebarskog, Cvjetno naselje 41.

KLASA: 022-06/14-01/07
URBROJ: 238/12-02-14-3
Jastrebarsko, 27. veljače 2014.

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

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj
7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o projektantskom, geotehničkom
i stručnom nadzoru
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o projektantskom, geotehničkom i stručnom nadzoru s trgovačkim društvom GEOS-INFO d.o.o. iz Varaždina, Frana Supila 48, OIB: 46736910523, kojeg zastupa prokurist Krešimir Bahunek, ing.g., radi provođenja
projektantskog, geotehničkog i stručnog nadzora nad izvođenjem
radova na sanaciji klizišta u Orešju.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog
Zaključka isplatiti trgovačkom društvu GEOS-INFO d.o.o. iz
Varaždina, Frana Supila 48, iznos od 7.840,00 kn (slovima: četiritisuće kuna i nula lipa) bez PDV-a. Obveza plaćanja poreza
na dodanu vrijednost prenosi se na Grad Jastrebarsko sukladno
članku 75. stavku 3. točka a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).

III.

II.

Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti Hrvatskom šumarskom institutu iz Jastrebarskog,
Cvjetno naselje 41, iznos od 15.000,00 kn (slovima: petnaesttisuća kuna i nula lipa) uvećano za PDV 25% od 3.750,00 kn, odnosno sveukupno 18.750,00 kn (slovima.: osamnaesttisućasedamstopedeset kuna i nula lipa).

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/07
URBROJ: 238/12-02-14-5
Jastrebarsko, 27. veljače 2014.

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

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj
7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi Projekta očuvanja
genoma stabla obične bukve - središnjeg stabala u
perivoju Erdödy u Jastrebarskom

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

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

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Projekta očuvanja genoma stabla obične bukve - središnjeg stabala u perivoju
Erdödy u Jastrebarskom s Hrvatskim šumarskim institutom iz Jastrebarskog, Cvjetno naselje 41.

II.

KLASA: 022-06/14-01/07
URBROJ: 238/12-02-14-4
Jastrebarsko, 27. veljače 2014.

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

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj
7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi Projekta procjene
zdravstvenog stanja stabala u perivoju Erdödy u
Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Projekta procjene zdravstvenog stanja stabala u perivoju Erdödy u Jastrebar-

Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti Hrvatskom šumarskom institutu iz Jastrebarskog,
Cvjetno naselje 41, iznos od 15.760,00 kn (slovima: petnaesttisućasedamstošezdeset kuna i nula lipa) uvećano za PDV 25% od
3.940,00 kn, odnosno sveukupno 19.700,00 kn (slovima: devetnaesttisućasedamsto kuna i nula lipa).

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/07
URBROJ: 238/12-02-14-6
Jastrebarsko, 27. veljače 2014.

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

17. ožujka 2014.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Dodatka Ugovora o izradi Idejnog
i Glavnog projekta rekonstrukcije ulica u
Jastrebarskom (Okićko naselje, Braće Radić,
Prigorska, T. Smičiklasa i Bana T.E. Bakača)
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III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/07
URBROJ: 238/12-02-14-8
Jastrebarsko, 27. veljače 2014.

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

I.
Grad Jastrebarsko, kao naručitelj, i trgovačko društvo
NERING PROJEKT d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge,
Aleja grada Bologne 70, Zagreb, OIB: 52783076996, kao izvršitelj, zaključili su dana 12. studenog 2013. Ugovor o izradi
Idejnog i Glavnog projekta rekonstrukcije ulica u Jastrebarskom
(Okićko naselje, Braće Radić, Prigorska, T. Smičiklasa i Bana
T.E. Bakača), KLASA: 340-01/13-01/07, URBROJ: 238/12-0213-6.

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Dodatka Ugovora o izvođenju radova
na sanaciji klizišta u Ivančićima

II.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo NERING PROJEKT
d.o.o. sklopiti će Dodatak Ugovora iz točke I. ovog Zaključka
kojim će se ugovorna odredba o cijeni usluge uskladiti s člankom
75. st. 3. toč. a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne
novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13) o prijenosu porezne
obveze.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01-07
URBROJ: 238/12-02-14-7
Jastrebarsko, 27. veljače 2014.

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

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Dodatka Ugovora o izvođenju radova
na sanaciji klizišta u Prilipju
I.
Grad Jastrebarsko, kao naručitelj, i trgovačko društvo CESTE JASTREBARSKO d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko, OIB: 10339976418, kao izvođač, zaključili su dana 24.
listopada 2013. Ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta u
Prilipju, KLASA: 363-02/13-01/17, URBROJ: 238/12-02-13-3.

II.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo CESTE JASTREBARSKO d.o.o. sklopiti će Dodatak Ugovora iz točke I. ovog
Zaključka kojim će se ugovorna odredba o cijeni radova uskladiti
s člankom 75. st. 3. toč. a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost
(„Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13) o prijenosu porezne obveze.

I.
Grad Jastrebarsko, kao naručitelj, i trgovačko društvo CESTE
JASTREBARSKO d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko,
OIB: 10339976418, kao izvođač, zaključili su dana 05. studenog
2013. Ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta u Ivančićima, KLASA: 363-02/13-01/18, URBROJ: 238/12-02-13-3.

II.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo CESTE JASTREBARSKO d.o.o. sklopiti će Dodatak Ugovora iz točke I. ovog
Zaključka kojim će se ugovorna odredba o cijeni radova uskladiti
s člankom 75. st. 3. toč. a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost
(„Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13) o prijenosu porezne obveze.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/07
URBROJ: 238/12-02-14-9
Jastrebarsko, 27. veljače 2014.

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

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Dodatka Ugovora o stručnom nadzoru
I.
Grad Jastrebarsko, kao naručitelj, i trgovačko društvo C.T.B.
d.o.o. za projektiranje, građenje i usluge, Zagrebačka 12, Jastrebarsko, OIB: 28975255175, kao izvršitelj, zaključili su dana 27.
studenog 2013. Ugovor o stručnom nadzoru nad izvođenjem
radova na sanaciji klizišta u Ivančićima, KLASA: 363-02/1301/19, URBROJ: 238/12-02-13-4.
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II.

Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo C.T.B. d.o.o. sklopiti
će Dodatak Ugovora iz točke I. ovog Zaključka kojim će se ugovorna odredba o cijeni usluge uskladiti s člankom 75. st. 3. toč. a.
Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj
73/13, 99/13, 148/13 i 153/13) o prijenosu porezne obveze.

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

17. ožujka 2014.

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj
7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi VII. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko
I.

KLASA: 022-06/14-01/07
URBROJ: 238/12-02-14-10
Jastrebarsko, 27. veljače 2014.

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

Na temelju članka 6. stavka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji
poslovnog prostora (“Narodne novine“, broj 125/11) i članka 2.
Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj
3/12), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja u postupku
javnog natječaja davanja u zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Jastrebarskog
I.
Natjecateljica Marina Lalić iz Jastrebarskog, Vladimira Nazora 21, vlasnica trgovačkog obrta „MARINA“ iz Gorice Svetojanske, Gorica Svetojanska bb, OIB:70380486093, izabire se za
zakupnika poslovnog prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog
koji se nalazi u prizemlju zgrade Društvenog doma u Gorici Svetojanskoj, ukupne površine 85 m², na k.č.br. 4031 k.o. Sveta Ana,
uz mjesečnu zakupninu u ponuđenom iznosu od 952,00 kn uvećano za PDV 25% od 238,00 kn, sveukupno 1.190,00 kn.

II.
Poslovni prostor iz točke I. ove Odluke daje se u zakup na
određeno vrijeme od 5 (pet) godina za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i malo.

III.
Marina Lalić biti će pisanim putem pozvana na sklapanje
ugovora o zakupu poslovnog prostora iz točke I. ove Odluke.

Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izradi VII. Izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko sa Zavodom za prostorno uređenje Zagrebačke županije iz Zagreba,
Ulica grada Vukovara 72.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke županije iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 72 iznos od 125.000,00
kn (slovima: stodvadesetpettisuća kuna i nula lipa) bez PDV-a.
Na navedeni iznos ne obračunava se PDV obzirom da Zavod za
prostorno uređenje Zagrebačke županije, osnovan kao javna ustanova, nije u sustavu PDV-a.

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 022-06/14-01/08
URBROJ: 238/12-02-14-4
Jastrebarsko, 6. ožujka 2014.

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

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o privremenom korištenju
poslovnog prostora ukupne površine 48,35 m2 na I.
katu zgrade u Jastrebarskom, Dr. Franje Tuđmana 47

IV.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora iz točke I. ove Odluke
sklapa se kao ovršna isprava.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/07
URBROJ: 238/12-02-14-20
Jastrebarsko, 27. veljače 2014.

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

Članak 1.
Grad Jastrebarsko sklopit će sa tvrtkom „VODE JASTREBARSKO“ d.o.o. Ugovor o privremenom korištenju poslovnog
prostora ukupne površine 48,35 m2 na I. katu zgrade u Jastrebarskom, Dr. Franje Tuđmana 47, u svrhu osiguravanja uvjeta
za smještaj službenika Upravnog odjela za imovinsko-pravne
poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

17. ožujka 2014.
KLASA: 022-06/14-01/08
URBROJ: 238/12-02-14-5
Jastrebarsko, 6. ožujka 2014.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

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

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

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj financijskoj pomoći T.D. Vode
Jastrebarsko d.o.o. za radove na izgradnji vodovoda
Šajni breg i Malunje-Gović (II. faza)
I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć T.D. Vode Jastrebarsko d.o.o. za radove na izgradnji vodovoda Šajni breg i Malunje-Gović (II.faza).
Izgradnjom vodovoda Šajni breg i Malunje-Gović (II.faza)
osigurat će se kvalitetnija vodoopskrba tih dijelova Grada Jastrebarskog.

II.
Troškovi izgradnje vodovoda iz st. I. ovog Zaključka iznose, prema internim situacijama Voda Jastrebarsko d.o.o., ukupno 226.008,00 kn (izgradnja vodovoda Šajni breg- situacija
br.14/0007 od 25. veljače 2014. =122.688,00 kn i izgradnja vodovoda Malunje-Gović, II.faza, situacija br.14/0008 od 27. veljače 2014. = 103.320,00 kn), pa će Grad Jastrebarsko isplatiti
sredstva u ukupnom iznosu od 183.320,00 kn (80.000,00 kn za
vodovod Šajni breg i 103.320,00 kn za vodovod Malunje-Gović,
II. faza), kao kapitalnu pomoć iz Proračuna Grada Jastrebarskog
za 2014. godinu, broj konta: 386 Kapitalne pomoći, kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda, program: Izgradnja komunalno-vodnih
građevina, glava 01, razdjel: 005- Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske
poslove, sukladno Programu gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, stavak
I.: Gradnja građevina za javnu vodoopskrbu, točka 1.: Vodovod
Šajni breg i točka 2.: Vodovod Malunje-Gović, II.faza.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 183.320,00
kn (slovima: stoosamdesettritisućetristodvadeset kuna i nula lipa)
doznačit će se u korist žiro-računa T.D. Vode Jastrebarsko d.o.o
u Raiffeisenbank Austria d.d., broj žiro-računa HR1924840081101514353, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja
ovog Zaključka.

IV.

Nadzor nad provedbom odredbi ovog Zaključka obavljat će
upravno tijelo Grada Jastrebarskog u čiji djelokrug pripadaju poslovi izgradnje komunalno-vodnih građevina.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/08
URBROJ: 238/12-02-14-6
Jastrebarsko, 6. ožujka 2014.

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

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj financijskoj pomoći T.D. Vode
Jastrebarsko d.o.o. za radove na smanjenju gubitaka
na vodoopskrbnoj mreži
I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć T.D. Vode Jastrebarsko d.o.o. za sufinanciranje radova na smanjenju gubitaka na
vodoopskrbnoj mreži.
Izvedbom radova na smanjenju gubitaka osigurat će se kvalitetnija vodoopskrba Grada Jastrebarskog.

II.
Troškovi radova na smanjenju gubitaka na vodoopskrbnoj
mreži iz st. I. ovog Zaključka, prema internoj situaciji Voda
Jastrebarsko d.o.o. br. 14/0006 od 25. veljače 2014., iznose
77.352,21 kn,
Kako je do sada u 2014. godini za sufinanciranje radova
na smanjenju gubitaka na vodoopskrbnoj mreži već isplaćeno
165.698,93 kn, Grad Jastrebarsko isplatit će sredstva u iznosu
od 34.301,07 kn, kao kapitalnu pomoć iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, broj konta: 386 Kapitalne pomoći,
kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda, program: Izgradnja komunalno-vodnih građevina, glava 01, razdjel: 005- Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, sukladno Programu gradnje komunalnih
vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, stavak I.: Gradnja građevina za javnu vodoopskrbu, točka
4.: Smanjenje gubitaka na vodoopskrbnoj mreži.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 34.301,07 kn
(slovima: tridesetčetiritisućetristojedna kuna i sedam lipa) doznačit će se u korist žiro-računa Vode Jastrebarsko d.o.o. u Raiffeisenbank Austria d.d., broj žiro-računa HR192484008-1101514353,
najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Zaključka.

IV.
Nadzor nad provedbom odredbi ovog Zaključka obavljat će
upravno tijelo Grada Jastrebarskog u čiji djelokrug pripadaju
poslovi izgradnje komunalno-vodnih građevina.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/08
URBROJ: 238/12-02-14-7
Jastrebarsko, 6. ožujka 2014.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi
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ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju međa
i drugih granica te o novom razgraničenju“
I.
Daje se suglasnost na „Izvješće o utvrđivanju međa i drugih
granica te o novom razgraničenju“ izrađeno od strane obrta za
geodetske poslove, nadzor i promet nekretninama „GEO-LAND“
vl. Ivan Lončarić iz Jastrebarskog, Bana J. Jelačića 80, u predmetu izrade elaborata parcelacije na osnovu Lokacijske dozvole
za stranku trgovačko društvo PIKO d.o.o. iz Jastrebarskog, Volavje 54, za k.č.br. 389, 394, 395, 397, 478/1, 478/2, 478/3, 479/1,
479/2, 481/1, 482, 485/2 i 487 sve k.o. Volavje.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/08
URBROJ: 238/12-02-14-8
Jastrebarsko, 6. ožujka 2014.

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

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

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na
„Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te
o novom razgraničenju“
I.
Daje se suglasnost na „Izvješće o utvrđivanju međa i drugih
granica te o novom razgraničenju“ izrađeno od strane Geodetske
poslovnice „GEOBIRO“ vl. Stipić Zdenko iz Zagreba, Novomarofska 42, u predmetu izrade elaborata upisa objekta, izgrađenog
na k.č.br. 2572/2 k.o. Gornja Kupčina, u katastar i zemljišnu knjigu, za stranku Dragicu Belošević iz Karlovca, Svačićev trg 2/8.

17. ožujka 2014.
I.

Daje se suglasnost na „Izvješće o utvrđivanju međa i drugih
granica te o novom razgraničenju“ izrađeno od strane trgovačkog
društva PERVISUS d.o.o. za geodetske poslove iz Zagreba, Ulica
grada Vukovara 239A, u predmetu izrade elaborata za evidentiranje građevine izgrađene na k.č.br. 928 k.o. Sveta Jana, za stanku
Miju Kupina iz Jastrebarskog, Toplice 19.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/08
URBROJ: 238/12-02-14-10
Jastrebarsko, 6. ožujka 2014.

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

Na temelju članaka 4. i 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 7/11), a u vezi s
člankom 128. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne
novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12, 80/13) i
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 7/09, 02/13 i 03/13), Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada
Jastrebarskog (d 1655, k.o. Volavje)
I.
Odobrava se prodaja dijela nekretnine, označene kao k.č.br.
1655, Put poljski med koniki, u površini od 989 m2, k.o. Volavje,
sukladno parcelacijskom elaboratu izrađenom na temelju lokacijske dozvole, klasa: UP/I-350-05/13-01/59, urbroj: 531-05-13-16
od 12. prosinca 2013. godine, a u svrhu oblikovanja građevne
čestice za dogradnju peradarske farme i izgradnje kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju energije iz biomase, trgovačkom
društvu PIKO d.o.o., Volavje 54, Jastrebarsko.

II.

II.

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

Naknada za dio nekretnine iz točke I. ovog Zaključka utvrđuje se u ukupnom iznosu od 29.670,00 kuna, temeljem Elaborata
procjene vrijednosti zemljišta izrađenog od strane C.T.B. d.o.o.,
Zagrebačka 12, Jastrebarsko, kojim je predmetna nekretnina procijenjene na jedinični iznos od 30,00 kn/m2.

KLASA: 022-06/14-01/08
URBROJ: 238/12-02-14-9
Jastrebarsko, 6. ožujka 2014.

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

III.
Na temelju ovog Zaključka Grad Jastrebarsko i trgovačko
društvo PIKO d.o.o. Volavje 54, Jastrebarsko , sklopit će Ugovor
o kupoprodaji nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog iz točke I. ovog Zaključka.

IV.

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

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

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju međa
i drugih granica te o novom razgraničenju“

KLASA: 022-06/14-01/05
URBROJ: 238/12-02-14-4
Jastrebarsko, 13. veljače 2014.

17. ožujka 2014.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 43. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 39/13) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i
3/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju prijedloga za imenovanje jednog člana
u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u
funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
I.
Dražen Lovreček, Gornja Reka 10F, Jastrebarsko, predlaže se
imenovati za člana Povjerenstva za procjenu troškova stavljanja
u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/05
URBROJ: 238/12-02-14-5
Jastrebarsko, 13. veljače 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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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: 022-06/14-01/07
URBROJ: 238/12-02-14-13
Jastrebarsko, 27. veljače 2014.

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

Na temelju članka 5. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za razdoblje 2013. do 2015.
godine, (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 3/13) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o sufinanciranju premije
osiguranja za plastenike i staklenike,stočarsku
proizvodnju, te usjeve i nasade s tvrtkom CROATIA
OSIGURANJE d.d., Filijala Zagreb, Trg bana Josipa
Jelačića 13, Zagreb
I.

Na temelju članka 5. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za razdoblje 2013. do 2015.
godine, (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 3/13) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o sufinanciranju premije
osiguranja za plastenike i staklenike,stočarsku
proizvodnju, te usjeve i nasade s tvrtkom CROATIA
OSIGURANJE d.d., Filijala Zagrebački prsten,
Trg kralja Tomislava 16, V. Gorica
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 2014. godini s tvrtkom CROATIA OSIGURANJE d.d., Filijala
Zagrebački prsten, Trg kralja Tomislava 16, V. Gorica .

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 2014. godinu,
razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, aktivnost: sufinanciranje elementarnih nepogoda, konto: 352.

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 2014. godini s tvrtkom CROATIA OSIGURANJE d.d., Filijala
Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 13, 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 2014. 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: 022-06/14-01/07
URBROJ: 238/12-02-14-14
Jastrebarsko, 27. veljače 2014.

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

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Društvu Naša djeca
Jastrebarsko – „Zimska igraonica 2013./2014.“
I.
Odobrava se financijska potpora Društvu Naša djeca Jastrebarsko u iznosu od 162.350,67 kn (stošezdesetidvijetisućetristopedesetkuna i šezdesetisedam lipa), u svrhu sufinanciranja projekta “Zimska igraonica 2013./2014.”.

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

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u ‘’Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/14-01/06
URBROJ: 238/12-02-14-11
Jastrebarsko, 20. veljače 2014.

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

17. ožujka 2014.
III.

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/06
URBROJ: 238/12-02/14-12
Jastrebarsko, 20. veljače 2014.

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

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Aneksa Ugovoru o stručnom nadzoru,
KLASA: 361-08/13-01/13, URBROJ: 238/12-02-13-7
od 31. listopada 2013., s BROSIG PROJEKT d.o.o.,
Marohnićeva 10, 10 000 Zagreb
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Aneks Ugovoru o stručnom nadzoru, KLASA: 361-08/13-01/13, URBROJ: 238/12-02-13-7 od
31. listopada 2013., s BROSIG PROJEKT d.o.o., Marohnićeva
10, 10 000 Zagreb.

II.
Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 19/13), Programa
javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, 12 /13) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09, 2/13, 3/13), Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Inkluzivnom centru za djecu
“Profectus“
I.
Odobrava se financijska potpora Inkluzivnom centru za djecu
“Profectus“ u iznosu od 14.523,00 kn (četrnaesttisućapetstodvadesetitri kune) u svrhu provedbe projekta: „Pomoćnici u nastavi“.

II.
Odobrena sredstva osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog, u Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima
na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, Program: Socijalna zaštita, Aktivnost: Socijalna pomoć stanovništvu – tekuće
donacijeudrugama građana, a isplatit će se Inkluzivnom centru za
djecu “Profectus“, Dr. Franje Tuđmana 9, Jastrebarsko na žiroračun broj: HR482360000-1102369004 kod Zagrebačke banke,
temeljem Ugovora o namjenskom korištenju sredstava.

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

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u
“Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 022-06/14-01/07
URBROJ: 238/12-02-14-15
Jastrebarsko, 27. veljače 2014.

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

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

17. ožujka 2014.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

ZAKLJUČAK
o sklapanju Aneksa Ugovoru o projektantskom
nadzoru, KLASA: 361-08/13-01/17, URBROJ: 238/1202-13-7 od 31. listopada 2013., s ARHIKON d.o.o,
Ozaljska 49, 10 000 Zagreb
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Aneks Ugovoru o stručnom
nadzoru, KLASA: 361-08/13-01/17, URBROJ: 238/12-02-13-7
od 31. listopada 2013., s ARHIKON d.o.o, Ozaljska 49, 10 000
Zagreb.

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

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u
“Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
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KLASA: 022-06/14-01/07
URBROJ: 238/12-02-14-17
Jastrebarsko, 27. veljače 2014.

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

Na temelju članka 253. Zakona o radu („Narodne novine“,
broj 149/09, 61/11, 116/11, 143/12 i 73/13), članka 51. stavak 2.
Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“,
broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 7/09, 2/13, 3/13),
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, 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.

KLASA: 022-06/14-01/07
URBROJ: 238/12-02-14-16
Jastrebarsko, 27. veljače 2014.

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

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Aneksa Ugovoru o geomehaničarskom
nadzoru s INK PROJEKT d.o.o., Višnjevac 18, Zagreb
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Aneks Ugovoru o geomehaničarskom nadzoru, KLASA: 361-08/13-01/17, URBROJ: 238/1202-13-7 od 31. listopada 2013. godine s INK PROJEKT d.o.o.,
Višnjevac 18, Zagreb

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

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

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

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 022-06/13-01/07
URBROJ: 238/12-02-14-18
Jastrebarsko, 27. veljače 2014.

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

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

ZAKLJUČAK
o pokroviteljstvu i financijskoj potpori Srednjoj školi
Jastrebarsko za projekt „GESTA“
Članak 1.
Prihvaća se pokroviteljstvo i odobrava se financijska potpora
Srednjoj školi Jastrebarsko u svrhu organizacije projekta „GESTA“, u iznosu od 3.500,00 (slovima: tritisućepetsto kuna).
Članak 2.
Odobrena
sredstva
uplatiti
će
se
na
račun
HR6523600001101478723 otvoren kod Zagrebačke banke na
ime Srednja škola Jastrebarsko, iz Proračuna Grada Jastrebarskog, proračunska rezerva.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
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III.

KLASA: 022-01/14-01/07
URBROJ: 238/12-02-14-19
Jastrebarsko, 27. veljače 2014.

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

Na temelju članka 6., stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku
sufinanciranja cijene Redovitog programa predškolskog odgoja i
obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14) i članka 48. Statuta Grada
Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09,
2/13, 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o visini sufinanciranja cijene Redovitog programa
predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima
drugih osnivača
I.
Utvrđuje se da visina sufinanciranja cijene Redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih
osnivača u razdoblju od 03. ožujka 2014. do 31. kolovoza 2014.
godine iznosi 500,00 kn (petsto kuna) mjesečno po djetetu.

II.
Sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka osigurana su
u proračunu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu u Programu
javnih potreba u predškolskom odgoju, aktivnost: Sufinanciranje
predškole u drugim JLS.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 601-01/14-01/1
URBROJ: 238/12-02-14-5
Jastrebarsko, 3. ožujka 2014.

17. ožujka 2014.

Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
Program javnih potreba u športu, Aktivnost:Šport-ostali korisnici, tekuće donacije športskim udrugama a isplatiti će se na račun
HR4823600001101410159 otvoren kod Zagrebačke banke na
ime OK „Jelen“ Jastrebarsko, Novaki Petrovinski 7e, Jastrebarsko, OIB:26864122034.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/14-01/08
URBROJ: 238/12-02-14-12
Jastrebarsko, 6. ožujka 2014.

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

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

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Osnovnoj školi “Ljubo Babić” osiguranje učeničkih prometnih jedinica
I.
Odobrava se financijska potpora Osnovnoj školi “Ljubo Babić” u iznosu od 2.000,00 kn (dvijetisuće kuna), u svrhu financiranja grupnog osiguranja učenika uključenih u prometne jedinice
u školskoj godini 2013./2014.

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

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

ZAKLJUČAK
o pokroviteljstvu i financijskoj potpori
OK „Jelen“ Jastrebarsko Novaki Petrovinski 7e,
Jastrebarsko
I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog prihvaća pokroviteljstvo
nad orijentacijskim natjecanjem, „Nenina utrka“, u organizacinji OK „Jelen“ Jastrebarsko, koje se održava 10. svibnja 2014.
godine.

II.
U svrhu pokrivanja troškova organizacije natjecanja odobrava se financijska potpora OK „Jelen“ Jastrebarsko u iznosu od
7.000,00 kn (sedamtisuća kuna).

Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebarskog, Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima za
2014. godinu, Program: Sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju, AKTIVNOST: Školska prometna jedinica, a
uplatit će se na IBAN HR2723600001101535085, na ime Osnovne škole “Ljubo Babić”, Jastrebarsko, A. i D. Starčevića 16, OIB:
19572596112.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 022-06/14-01/08
URBROJ: 238/12-02-14-13
Jastrebarsko, 6. ožujka 2014.

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

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

17. ožujka 2014.
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ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Udruzi edukacijom protiv raka
dojke Zagrebačke županije
I.
Odobrava se financijska potpora Udruzi edukacijom protiv
raka dojke Zagrebačke županije u iznosu od 2.500,00 kn (dvijetisućeipetsto kuna), u svrhu kupnje narcisa koje će se prodavati
22. ožujka 2014.
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IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/14-01/08
URBROJ: 238/12-02-14-15
Jastrebarsko, 6. ožujka 2014.

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

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebarskog, temeljem Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
Program: Socijalna zaštita, Aktivnost: Socijalna pomoć stanovništvu koja nije obuhvaćena redovnim socijalnim programom
- tekuće donacije udrugama građana, a uplatit će se na IBAN
HR5823600001101434714, koji glasi na Udrugu edukacijom
protiv raka dojke Zagrebačke županije, Augusta Šenoe 45, 10410
Velika Gorica, OIB: 65595385825.

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

III.

I.

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

Odobrava se financijska potpora DVD-u Plešivica u iznosu od 4.380,00 kn (četiritisuće i tristoosamdeset kuna), u svrhu
plaćanja trošarine za vatrogasno terensko vozilo koje je Društvo
nabavilo iz Slovenije.

KLASA: 022-06/14-01/08
URBROJ: 238/12-02-14-14
Jastrebarsko, 6. ožujka 2014.

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori DVD-u Plešivica

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

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

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori NK Dinamo Vukšin Šipak
I.
Odobrava se financijska potpora NK Dinamo Vukšin Šipak
u iznosu od 5.000,00 kn (pet tisuća kuna), u svrhu sufinanciranja
rada kluba u sezoni 2013./2014.

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebarskog, temeljem Programa javnih potreba u sportu na području
Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, Aktivnost: Sport - tekuće
donacije, a uplatit će se na IBAN HR6123400091110643408,
koji glasi na NK Dinamo Vukšin Šipak, Vukšin Šipak bb, 10450
Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se Nogometni klub Dinamo Vukšin Šipak da
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog
dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. lipnja 2014.

Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebarskog, temeljem Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
Program: Javni red i sigurnost, Aktivnost: Usluge protupožarne
zaštite - tekuće donacije DVD društvima., a uplatit će se na IBAN
HR5823900011100027424, koji glasi na DVD Plešivica, Plešivica 12, 10450 Jastrebarsko, OIB: 70600892268.

III.
Obvezuje se DVD Plešivica da upravnom tijelu nadležnom
za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o
utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. svibnja
2014.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/14-01/08
URBROJ: 238/12-02-14-16
Jastrebarsko, 6. ožujka 2014.

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