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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Na temelju članka 31. stavka 2. Odluke o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog (Službeni vjesnik Grada Jastrebarsko broj 7/11) i članka
37. Statuta Grada Jastrebarskog (Službeni vjesnik Grada Jastrebarsko broj 7/09, 02/13 i 03/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 23. sjednici održanoj 3. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se odlukom utvrđuju područja zona u Gradu Jastrebarskom, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa, način i rokovi
plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih
se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, te izvori
sredstava iz kojih će se namiriti sredstva za slučaj potpunog ili
djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 1.

Članak 2.

Ukida se svojstvo javnog dobra na nekretnini označenoj kao
k.č.br. 3708, Put poljski u Jalševcu, površine 1.558 čhv u k.o.
Cvetković, na području gospodarske zone Jalševac, upisanoj kao
javno dobro, s obzirom da ista više nema funkciju puta.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje kojim vlasnik
građevne čestice, odnosno investitor sudjeluje u podmirivanju
troškova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Grada Jastrebarskog za:

Članak 2.
Temeljem ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Općinskog
suda u Jastrebarskom brisat će svojstvo javnog dobra na gore navedenoj katastarskoj čestici i uknjižiti pravo vlasništva u korist
Grada Jastrebarskog.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 021-05/13-01/03
URBROJ: 238/12-01-13-4
Jastrebarsko, 3. travnja 2013.

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

Temeljem članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, 36/95, 109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 110/04 – Uredba, 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 02/13 i
3/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 23. sjednici održanoj 3. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog

–– javne površine,
–– nerazvrstane ceste,
–– groblja i krematorij,
–– javnu rasvjetu,
odnosno plaća korištenje tih objekata i uređaja.
Komunalni doprinos je prihod Grada Jastrebarskog.
Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje
zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka, rušenje postojećih objekata i
uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.
Članak 3.
Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj
se gradi građevina, odnosno investitor.
Obveznik komunalnog doprinosa je fizička ili pravna osoba
koja je navedena kao investitor u projektnoj dokumentaciji, odnosno fizička ili pravna osoba koja je podnijela zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi, ili fizička ili pravna
osoba koja je u ugovoru, suglasnosti ili odluci nadležnog tijela
uprave kojom se stječe pravo građenja na nekretnini navedena
kao investitor.
Plaćanjem komunalnog doprinosa vlasnik građevne čestice,
odnosno investitor, sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se
donosi za kalendarsku godinu.
II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA
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Članak 4.

U Gradu Jastrebarskom utvrđuju se zone za plaćanje komunalnog doprinosa, kako slijedi:
–– I. zona obuhvaća grad Jastrebarsko, izuzev Gospodarske
zone Jalševac,
–– II. zona obuhvaća sva ostala naselja na području Grada Jastrebarskog i Gospodarsku zonu Jalševac.
III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Članak 5.
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekta i
uređaja komunalne infrastrukture i zonama, određuje se u kunama po m³ građevine i iznosi:
Vrsta objekta i uređaja komunalne
infrastrukture
Javne površine
Nerazvrstane ceste
Groblja i krematorij
Javna rasvjeta
UKUPNO:

ZONA kn/m³

ZONA kn/m³

27,00
15,00
5,00
10,00
57,00

14,00
8,00
3,00
5,00
30,00

Za investitore koji grade stambene građevine, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine iznosi 50% od
vrijednosti stavka 1. ovog članka.
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nih voda, vodovodna i kanalizacijska mreža, javne i nerazvrstane
ceste uključujući i mostove, potporne zidove i sanirana klizišta
na njima), te investitorima energetskih i telekomunikacijskih
objekata i uređaja (trafostanice i vodovi visokog i niskog napona,
male telefonske centrale, javne govornice i telekomunikacijska
mreža).
Članak 10.
Na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa Gradonačelnik Grada Jastrebarskog može obveznika osloboditi od
plaćanja komunalnog doprinosa ako gradi građevinu za vjerske
potrebe, za potrebe socijalne skrbi, za potrebe obrane i unutarnjih
poslova, i druge obveznike ako grade građevine od javnog interesa i interesa za Grad Jastrebarsko, uključujući i građevine kojih
je investitor grad Jastrebarsko, kao i poljoprivrednike koji grade
građevine u poljoprivredne svrhe.
Članak 11.
Investitori koji grade pasivne kuće za stanovanje, oslobađaju
se od plaćanja komunalnog doprinosa u visini 100% jedinične
vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa.
Investitori koji grade nisko energetske kuće za stanovanje,
oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 30%
jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 7.

Pasivnim kućama smatraju se zgrade čija je godišnja potreba
toplinske energije za grijanje do 15 kWh/m2, a nisko energetskim
kućama se smatraju građevine odnosno zgrade čija je godišnja
potreba za toplinskom energijom za grijanje do 25 kWh/m2, sukladno Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada („Narodne
novine“, broj 36/10), a što se dokazuje glavnim projektom i svim
njegovim dijelovima sukladno članku 51. Tehničkog propisa o
racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti zgrada („Narodne novine“, broj 110/06), a za građevine za koje se izdaje rješenje
o uvjetima građenja dokazuje se idejnim projektom koji uključuje idejni strojarski projekt grijanja.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa plaća komunalni
doprinos odjednom, u roku od 8 dana od dana izvršnosti rješenja
o komunalnom doprinosu, uplatom na žiro račun Grada Jastrebarskog.

Uz glavni projekt ili idejni projekt prilaže se izjava investitora ovjerena kod javnog bilježnika kojom se potvrđuje gradnja
zgrade energetskog razreda A+ za pasivne kuće, odnosno A za
nisko energetske kuće.

U slučaju gradnje višenamjenske građevine, obujam se izračunava za svaku namjenu posebno.
IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Članak 6.
Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

Na zahtjev obveznika, nadležni upravni odjel Grada Jastrebarskog odobrit će plaćanje komunalnog doprinosa do 6 mjesečnih obroka, uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 40%
obračunatog iznosa komunalnog doprinosa, te da se preostali
obroci plaćaju u jednakim iznosima.
Na preostale obroke za koje je plaćanje odobreno u ratama,
obračunava se kamata u visini eskontne stope Hrvatske narodne
banke, a na dospjele i neplaćene obroke obračunava se zakonska
zatezna kamata koja se plaća za neplaćene javne prihode.
Obročno plaćanje odobrit će se pod uvjetom da se kao sredstvo osiguranja plaćanja dostavi bjanko zadužnica ovjerena kod
javnog bilježnika.
V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG
DOPRINOSA
Članak 8.
Od plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju se obveznici
koji su utvrđeni posebnim propisima.
Članak 9.
Komunalni doprinos ne obračunava se i ne naplaćuje za gradnju objekata i uređaja komunalne i prometne infrastrukture (precrpne stanice, bunari i kaptaže, vodorezervoari, pročistači otpad-

Članak 12.
Ako bi se uvidom u završno izvješće nadzornog inženjera,
odnosno uvidom u certifikat o energetskim svojstvima zgrade
utvrdilo odstupanje od energetskog razreda sukladno Pravilniku
o energetskom certificiranju zgrada, a temeljem kojeg je ostvareno djelomično ili potpuno oslobođenje od plaćanja komunalnog
doprinosa, Grad Jastrebarsko izdat će rješenje o obvezi plaćanja
komunalnog doprinosa i ima pravo na potraživanje razlike iznosa
komunalnog doprinosa u visini danog oslobođenja.
Smatra se da je investitor postupio sukladno glavnom projektu odnosno idejnom projektu za izgradnju nisko energetske ili
pasivne kuće, kada nadležnom upravnom odjelu dostavi uporabnu dozvolu.
S obzirom na vrijeme potrebno za izgradnju stambenih građevina ove vrste, smatra se da se uporabna dozvola iz stavka 2.
mora dostaviti u nadležni upravni odjel u roku od 3 godine od
izvršnosti akta koji dozvoljava građenje.
Investitor može prije isteka roka od 3 godine za dostavu uporabne dozvole zatražiti produženje istog za 1 godinu, ako postoji
opravdan razlog o čemu odlučuje nadležni Upravni odjel.
Ukoliko u roku zadanom u stavku 3. investitor ne dostavi
uporabnu dozvolu nadležnom upravnom odjelu ili na prikladan
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način ne dokaže da zbog opravdanih razloga kasni s građenjem,
te zatraži produženje roka iz stavka 4. ovog članka, nadležni
upravni odjel će donijeti rješenje kojim će se investitoru naložiti
plaćanje komunalnog doprinosa u visini kojeg je za isti bio oslobođen plaćanja.
Članak 13.
Investitor koji gradi poslovno-gospodarske objekte u kojima
će se obavljati isključivo proizvodnja bilo koje vrste, oslobodit
će se plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 20% jedinične
vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa.
Članak 14.
Jednokratnom uplatom iznosa komunalnog doprinosa, investitor koji gradi poslovne i druge objekte koji ne služe obavljanju
djelatnosti proizvodnje, a za koje objekte bi visina plaćanja komunalnog doprinosa bila, ili bi prelazila iznos od 5.000.000,00
kuna, oslobodit će se plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu
od 15% od cjelokupnog iznosa plaćanja komunalnog doprinosa.
VI. PRAVILA OBRAČUNA I NAPLATE KOMUNALNOG
DOPRINOSA U POSTUPANJU S NEZAKONITO
IZGRAĐENIM ZGRADAMA
Članak 15.
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa u postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama u cijelosti se oslobađa se od plaćanja komunalnog doprinosa za mrtvačnice, zgrade izgrađene za
potrebe obavljanja djelatnosti socijalne skrbi, zdravstva, kulture,
športa, prosvjete, odgoja, znanosti, vatrogasne djelatnosti putem
dobrovoljnih vatrogasnih društava, šumarstva, lovstva i pratećih
djelatnosti, obrane i unutarnjih poslova, za vjerske potrebe, za
zgrade koje služe radu državnim, područnim i lokalnim jedinicama samouprave, te za sve ostale zgrade od interesa za Grad
Jastrebarsko.
Članak 16.
Svi obveznici plaćanja komunalnog doprinosa u postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti prema Zakonu o postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama, osim obveznika iz stavka 2. ovog članka,
u cijelosti se oslobađaju od plaćanja komunalnog doprinosa, i to
za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa.
Za obveznike plaćanja komunalnog doprinosa u postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji su upisani kao nositelji ili članovi
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a) u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstva, a registrirani su s naslova obavljanja poljoprivredne djelatnosti kao obrt, zadruga ili trgovačko
društvo, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iznosi 15,00
kn/m³.
Članak 17.
Plaćanja komunalnog doprinosa u postupanju s nezakonito
izgrađenim zgradama oslobođeni su u cijelosti hrvatski branitelji
iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata od I. – X. skupine, članovi obitelji smrtno stradalog
branitelja iz Domovinskog rata i članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
Članak 18.
Obveznici plaćanja komunalnog doprinosa u postupanju s
nezakonito izgrađenim zgradama koji su u proteklih godinu dana
korisnici stalne socijalne pomoći, prava na naknadu troškova stanovanja iz socijalne skrbi, nezaposleni samohrani roditelji, osobe
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kojima je priznat status roditelja njegovatelja te roditelji djece
koja boluju od kroničnih progredirajućih bolesti, genetskih i kromosomskih bolesti i bolesti koje zbog svoje prirode zahtijevaju
pojačani dnevni angažman, u cijelosti se oslobađaju od plaćanja
komunalnog doprinosa.
Članak 19.
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa u postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, čiji prihod po članu zajedničkog
kućanstva za prethodnu godinu ne prelazi iznos određen kao dohodovni cenzus za primanje dječjeg doplatka, oslobađa se u cijelosti od plaćanja komunalnog doprinosa i to za sve zone plaćanja
komunalnog doprinosa.
Članak 20.
Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa u postupanju s
nezakonito izgrađenim zgradama u slučaju jednokratnog plaćanja, obračunati iznos komunalnog doprinosa umanjuje se za 30%.
Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa u postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, komunalni doprinos može platiti
u obrocima, i to:
–– do 24 obroka za iznos do 10.000,00 kn,
–– do 36 obroka za iznos od 10.001,00 kn do 20.000,00 kn i
–– do 48 obroka za iznos veći od 20.000,00 kn
Kod obročnog plaćanja prvi obrok ne može biti manji od 10%
obračunatog komunalnog doprinosa, a preostali iznos plaća se u
jednakim mjesečnim obrocima koji ne mogu biti manji od 300,00
kn.
Obročno plaćanje odobrit će se pod uvjetom da se kao sredstvo osiguranja plaćanja dostavi bjanko zadužnica ovjerena kod
javnog bilježnika.
VII. IZVORI SREDSTAVA IZ KOJIH ĆE SE NAMIRITI
IZNOSI ZA SLUČAJ POTPUNOG ILI DJELOMIČNOG
OSLOBAĐANJA OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
Članak 21.
U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz
8., 9., 10., 11., 13, 15., 16., 17., 18. i 19. ove Odluke, sredstva
potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. ove Odluke osigurat će se u proračunu Grada
Jastrebarskog iz sredstava poreznih prihoda.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“
broj: 3/02, 5/04, 8/09 i 6/12).
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/13-01/03
URBROJ: 238/12-01-13-5
Jastrebarsko, 3. travnja 2013.

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

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i
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članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 23. sjednici održanoj 3. travnja 2013. donijelo je

ODLUKU
o izradi VI. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Jastrebarskog
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi VI. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj 2/02, 3/04, 8/08, 2/11, 9/11 i 8/12) (u
daljnjem tekstu: Odluka).
Članak 2.
Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu VI. ciljanih
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog
(u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih
rješenja, vrsta i način pribavljanja kartografskih podloga, popis
tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve
za izradu Plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika
koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori
financiranja Plana.
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA
Članak 3.
Odluka se donosi na temelju obveza koje proizlaze iz odredbi
Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj
76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), (u daljnjem tekstu: Zakon),
poglavito članka 26., 73., 74., 78. i 102.
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–– k.č.br. 7657 k.o. Sveta Ana
–– k.č.br. 1133/3, 1133/5, 1133/7 i 1133/8 k.o. Cvetković
–– k.č.br. 990/1 i 990/5 k.o. Plešivička Reka
–– k.č.br. 8403/1 k.o. Sveta Ana
–– k.č.br. 87 i 91 k.o. Domagović
–– k.č.br. 740/4, 742/1 i 743/1 k.o. Gornja Kupčina
–– k.č.br. 1257 i 1258 k.o. Plešivica
–– k.č.br. 6628/3, 6629/2, 7743/3 i 7778/1 k.o. Sveta Ana
–– k.č.br. 1617/7 i 1617/8 k.o. Slavetić
–– k.č.br. 110 k.o. Domagović
–– k.č.br. 799/5 i 1144 k.o. Plešivička Reka
–– k.č.br. 1060/3 k.o. Okić
c) zahtjeve za izmjenu odredbi za provođenje vezano uz:
–– k.č.br. 3082 k.o. Jastrebarsko
–– uvjete građenja na području grada Jastrebarskog
–– promjenu namjene površina na području grada Jastrebarskog
d) zahtjev za uvrštenje u Plan objekata na sustavu vodoopskrbe
i odvodnje
e) zahtjev za izdvajanje katastarskih čestica iz građevinskog područja:
–– k.č.br. 744, 749/5, 751, 754, 768/2 i 770/2 k.o. Gornja Kupčina
f) zahtjev za precizno određivanje koridora nizinske pruge Zagreb-Rijeka
VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 7.
Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit
će nadležna tijela i pravne osobe. To se prvenstveno odnosi na
podatke o postojećim i planiranim infrastrukturnim elementima
(odvodnja, vodoopskrba, telekomunikacije, opskrba plinom,
elektroopskrba, itd.).
VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.

III. OBUHVAT PLANA
Članak 4.
Obuhvat Plana je područje jedinice lokalne samouprave Grad Jastrebarsko u svojim administrativnim granicama, u kojima je rađen i temeljni Prostorni plan uređenja Grada Jastrebarskog (u daljnjem tekstu: PPUG).
IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 5.
Tijekom primjene važećeg PPUG-a pokazala se potreba za
ovim ciljanim izmjenama i dopunama vezanim uz pojedinačne
zahtjeve za intervenciju u planu koji su u međuvremenu pristigli
na adresu Grada od institucija i pojedinaca.
S obzirom na to da se radi o ciljanim izmjenama i dopunama,
u javnoj raspravi se ne očekuju dodatne primjedbe i zahtjevi za
intervencijama u obuhvaćenom prostoru.
V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.
Ciljevi izrade Plana odnose se na:
a) zahtjeve za uvrštenje u Plan novih trasa cesta:
–– dijela rekonstruirane i izmijenjene trase županijske ceste
Ž3102 (dionica Novaki-Petrovina)
–– dijela izmijenjene trase gradske obilazne prometnice GG1
(sjeverni dio, do spoja na državnu cestu D1)
b) zahtjeve za uvrštenje katastarskih čestica u građevinsko područje:

Stručni izrađivač Plana bit će odabran postupkom predviđenim Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11).
Stručni izrađivač će u dogovoru sa službama Grada Jastrebarskog
i nadležnim institucijama izrađivati potrebna stručna rješenja.
VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KARTOGRAFSKIH
PODLOGA
Članak 9.
Elaborat će se izraditi na raspoloživim podlogama postojećeg
PPUG-a.
IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ
PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Članak 10.
Na temelju članka 83., stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11
i 50/12), za ove ciljane izmjene i dopune ne provodi se prethodna
rasprava, a o izradi plana obavještavaju se sljedeća tijela i osobe
određene posebnim propisima:
–– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel u Zagrebu,
–– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode,
–– Ministarstvo poljoprivrede,
–– Hrvatske ceste,
–– Županijska uprava za ceste,

10. travnja 2013.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

–– Hrvatske vode, VGO za „Gornju Savu“, Zagreb,
–– Hrvatske šume,
–– Hrvatska elektroprivreda,
–– Hrvatske željeznice- Infrastruktura, Razvoj i građenje,
–– Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije,
–– Županijski Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Jastrebarsko,
–– Autocesta Rijeka- Zagreb,
–– Ministarstvo obrane RH, Služba za nekretnine, graditeljstvo
i zaštitu okoliša,
–– Ministarstvo unutarnjih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova,
–– Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije,
–– trgovačka društva, javne ustanove, službe, pravne i fizičke
osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti (vodoopskrba,
odvodnja, opskrba toplinskom energijom i plinom, održavanje čistoće, održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta,
prijevoz putnika u javnom prometu) na području Grada Jastrebarskog.
X. ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH
POJEDINIH ETAPA, I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA
IZRADU PLANA

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana obvezuje se da
u roku od najmanje 7 dana od dana objave Odluke:
–– sukladno članku 82. Zakona obavijesti javnost o izradi Plana,
–– sukladno članku 79. Zakona dostavi Odluku urbanističkoj
inspekciji i
–– tijelima i osobama iz članka 10. ove Odluke, s pozivom na
dostavu zahtjeva za izradu Plana.
Obvezuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana
da, sukladno članku 61. Zakona, vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/13-01/03
URBROJ: 238/12-01-13-6
Jastrebarsko, 3. travnja 2013.

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

Članak 11.
Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja Plana
po etapama kako slijedi:
–– izrada polazišta i ciljeva prostornog uređenja: najviše 14 dana
od definiranja zadatka,
–– utvrđivanje Prijedloga Plana od strane Gradonačelnika za
javnu raspravu i objava javne rasprave: najviše 7 dana po definiranju polazišta,
–– početak javnog uvida: najviše 7 dana od utvrđivanja Prijedloga Plana od strane Gradonačelnika,
–– trajanje javnog uvida: 8 dana,
–– izrada Izvješća o javnoj raspravi: najviše 7 dana od zadnjeg
dana roka za dostavu prijedloga i primjedbi s javne rasprave,
–– izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana i nacrta Odluke o
donošenju Plana i podnošenje zahtjeva za izdavanje mišljenja
i očitovanja: najviše 7 dana od usvajanja izvješća o javnoj
raspravi od strane Gradonačelnika,
–– pribavljanje mišljenja o poštivanju zahtjeva iz čl. 79. odnosno očitovanja iz čl. 90. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji: najviše 30 dana od dana dostave zahtjeva,
–– izrada i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana i prijedloga
Odluke o donošenju Plana sa zahtjevom za suglasnost župana: najviše 7 dana od dana zaprimanja zadnjeg mišljenja,
–– usvajanje i donošenje Plana na Gradskom vijeću: najviše 7
dana od utvrđivanja Konačnog prijedloga Plana i prijedloga
Odluke o donošenju Plana od strane Gradonačelnika po dobivanju suglasnosti župana,
–– elaboracija Plana: najviše 7 dana od dana donošenja Plana
na Vijeću.
XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI
Članak 12.
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Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i
članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 23. sjednici održanoj 3. travnja 2013. donijelo je

ODLUKU
o izradi III. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja “Južna zona” u Jastrebarskom
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi III. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Južna zona” u Jastrebarskom („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/89, 4/99 i 3/10) (u daljnjem
tekstu: Odluka).
Članak 2.
Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu III. ciljanih
izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Južna zona” u Jastrebarskom (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis
potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja
stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja kartografskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju
zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga, te drugih
sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori financiranja Plana.

Tijekom izrade plana dozvoljava se izdavanje akata kojima
se odobravaju zahvati u prostoru ukoliko su u skladu s važećim
PPUG-om.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Odluka se donosi na temelju obveza koje proizlaze iz odredbi
Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj
76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), (u daljnjem tekstu: Zakon),
poglavito članka 26., 77., 78. i 102.

Članak 13.
Izrada Plana financira se iz Proračuna Grada Jastrebarskog.

Članak 3.
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III. OBUHVAT PLANA
Članak 4.
Obuhvat Plana je područje grada Jastrebarskog omeđeno Kolodvorskom ulicom i dijelom Ulice T.E. Bakača sa zapadne strane, dijelom Ulice A. i D. Starčevića sa sjeverne strane, granicom
GUP-a s istočne strane i Teslinom ulicom, odnosno državnom
cestom D310, s južne strane, a uključen je i prilaz nadvožnjaku
preko pruge.
IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 5.
Tijekom primjene važećeg Detaljnog plana uređenja “Južna zona” u Jastrebarskom (u daljnjem tekstu: DPU) pokazala
se potreba za ovim ciljanim izmjenama i dopunama vezanim uz
zahtjev za promjenu namjene na dijelu Plana i korekciju prometnica.
S obzirom na to da se radi o ciljanim izmjenama i dopunama
DPU-a, kroz javni uvid se ne očekuju dodatne primjedbe i zahtjevi za intervencijama u obuhvaćenom prostoru.
V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.
Ciljevi izrade III. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja “Južna zona” u Jastrebarskom odnose se na:
–– zahtjev za promjenu namjene površine za k.č. 3082 k.o. Jastrebarsko,
–– korekciju prometnica.
VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 7.
Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit
će nadležna tijela i pravne osobe. To se prvenstveno odnosi na
podatke o postojećim i planiranim infrastrukturnim elementima
(odvodnja, vodoopskrba, telekomunikacije, opskrba plinom,
elektroopskrba, itd.).
VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
Stručni izrađivač Plana bit će odabran postupkom predviđenim Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11).
Stručni izrađivač će u dogovoru sa službama Grada Jastrebarskog
i nadležnim institucijama izrađivati potrebna stručna rješenja.
VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KARTOGRAFSKIH
PODLOGA
Članak 9.
Elaborat će se izraditi na raspoloživim podlogama postojećeg
DPU-a.
IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ
PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
Članak 10.
Na temelju članka 83. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11
i 50/12) za ove ciljane izmjene i dopune ne provodi se prethodna
rasprava, a o izradi Plana obavještavaju se sljedeća tijela i osobe
određene posebnim propisima:
–– Hrvatske ceste,
–– Hrvatska elektroprivreda,
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–– Hrvatske željeznice- Infrastruktura, Razvoj i građenje,
–– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel u Zagrebu,
–– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode,
–– Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije,
–– Županijski Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Jastrebarsko,
–– trgovačka društva, javne ustanove, službe, pravne i fizičke
osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti (vodoopskrba,
odvodnja, opskrba plinom, održavanje čistoće, održavanje
javnih površina i nerazvrstanih cesta) na području obuhvata
Plana.
X. ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH
POJEDINIH ETAPA, I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA
IZRADU PLANA
Članak 11.
Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja Plana
po etapama kako slijedi:
–– izrada polazišta i ciljeva prostornog uređenja: najviše 14 dana
od definiranja zadatka,
–– utvrđivanje Prijedloga Plana od strane Gradonačelnika za
javnu raspravu i objava javne rasprave: najviše 7 dana po definiranju polazišta,
–– početak javnog uvida: najviše 7 dana od utvrđivanja Prijedloga Plana od strane Gradonačelnika,
–– trajanje javnog uvida: 8 dana,
–– izrada Izvješća o javnoj raspravi: najviše 7 dana od zadnjeg
dana roka za dostavu prijedloga i primjedbi s javne rasprave,
–– izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana i nacrta Odluke o
donošenju Plana i podnošenje zahtjeva za izdavanje mišljenja
i očitovanja: najviše 7 dana od usvajanja izvješća o javnoj
raspravi od strane Gradonačelnika,
–– pribavljanje mišljenja o poštivanju zahtjeva iz čl. 79. odnosno očitovanja iz čl. 90. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji: najviše 30 dana od dana dostave zahtjeva,
–– izrada i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana i prijedloga
Odluke o donošenju Plana: najviše 7 dana od dana zaprimanja zadnjeg mišljenja,
–– usvajanje i donošenje Plana na Gradskom vijeću: najviše 7
dana od utvrđivanja Konačnog prijedloga Plana i prijedloga
Odluke o donošenju Plana od strane Gradonačelnika,
–– elaboracija Plana: najviše 7 dana od dana donošenja Plana
na Vijeću.
XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI
Članak 12.
Tijekom izrade plana dopušta se izdavanje akata kojima se
odobravaju zahvati u prostoru ukoliko su u skladu s važećim
DPU-om.
XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 13.
Izrada Plana financira se iz Proračuna Grada Jastrebarskog.
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana obvezuje se da
u roku od najmanje 7 dana od dana objave Odluke:
–– sukladno članku 82. Zakona obavijesti javnost o izradi Plana,
–– sukladno članku 79. Zakona dostavi Odluku urbanističkoj
inspekciji i
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–– tijelima i osobama iz članka 10. ove Odluke, s pozivom na
dostavu zahtjeva za izradu Plana.
Obvezuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana
da, sukladno članku 61. Zakona, vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/13-01/03
URBROJ: 238/12-01-13-7
Jastrebarsko, 3. travnja 2013.

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

Na temelju članka 79. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i 3/13) i članka 3.
Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 3/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 23. sjednici
održanoj 3. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
i gradskih četvrti na području Grada Jastrebarskog
Članak 1.

5. Plešivica
6. Sveta Jana
–– 7 članova u vijeće gradske četvrti:
1. Donja Jaska
2. Gornja Jaska.
Članak 2.
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 19. svibnja
2013. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dan od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/13-01/03
URBROJ: 238/12-01-13-8
Jastrebarsko, 3. travnja 2013.

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

Na temelju članka 37. alineja 7. Statuta Grada Jastrebarskog
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i 3/13),
Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 23. sjednici održanoj 3.
travnja 2013. donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju darovanja nekretnine
čest. kat. broj 731 k.o. Jastrebarsko

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Jastrebarskog, kako slijedi:
–– 3 člana u vijeće mjesnog odbora:
1. Breznik Plešivički
2. Čabdin
3. Čeglje
4. Črnilovec
5. Donja Reka
6. Donji Pavlovčani
7. Gornji Pavlovčani
8. Gornja Reka
9. Draga Svetojanska
10. Gorica Svetojanska
11. Guci Draganički
12. Hrastje Plešivičko
13. Izimje
14. Gornja Kupčina
15. Malunje
16. Novaki Petrovinski
17. Petrovina
18. Slavetić
19. Stankovo
20. Toplice
21. Vlaškovec
22. Volavje
23. Vukšin Šipak
24. Zdihovo
–– 5 članova u vijeće mjesnog odbora:
1. Cvetković
2. Donji Desinec
3. Gornji Desinec
4. Domagović
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I.
Utvrđuje se da su ispunjene formalne pretpostavke iz čl. 4.
Uredbe o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
(„Narodne novine“ broj 123/11 i 129/11) za darovanje nekretnine
čest. kat. broj 731 Zgrada doma HV sa kotlovnicom, dvorište i livada u ulici Zrinski Frankopanska sa 10046 m2, upisanoj u z.k.ul.
broj 2501 k.o. Jastrebarsko.
Prihvaća se darovanje predmetne nekretnine.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Jastrebarskog da, nakon
što Upravno vijeće Agencije za upravljanje državnom imovinom
donese odluku o darovanju predmetne nekretnine, u ime Grada
Jastrebarskog kao obdarenika potpiše Ugovor o darovanju iste sa
Republikom Hrvatskom kao darovateljem.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom
vjesniku Grada Jastrebarskog.“
KLASA: 021-05/13-01/03
URBROJ: 238/12-01-13-9
Jastrebarsko, 3. travnja 2013.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.
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AKTI GRADONAČELNIKA
Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09.), obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika
donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći
I.
Odobrava se financiranje troškova prijevoza učenika područnih škola Osnovne škole Ljubo Babić Jastrebarsko u Policijsku
postaju Jastrebarsko u okiviru programa „Mah-mah“ u iznosu od
2.100,00 kn (slovima: dvijetisućestokuna).
Sredstva iz stavka 1. ove točke uplatit će se na žiro račun
Osnovne škole, broj računa: 2360000-1101535085, otvoren kod
Zagrebačke banke.

II.
Financijska sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana
su u Proračunu grada Jastrebarskog za 2013. godinu, Aktivnost
A700103 – Vijeće za prevenciju.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/06
URBROJ: 238/12-02-13-20
Jastrebarsko, 25. veljače 2013.

skog i organizatora manifestacije, Zadruge branitelja PRO – 10.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/08
URBROJ: 238/12-02-13-17
Jastrebarsko, 14. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju 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 7/09 i 2/13), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog zamjenik
gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o davanju sulgasnosti
Centru za kulturu Jastrebarsko
I.

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09 i 2/13.), obnašatelj
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
I.
Grad Jastrebarsko uključuje se u promotivno-humanitarnu
manifestaciju „Pogled u plavo“, u organizaciji Zadruge branitelja
PRO – 10 iz Zagreba, Josipa Marohnića 3, osiguranjem pozicije
za sponzore – oglasnog prostora u iznosu od 30.000,00 kn.
U svrhu oglašavanja organizatoru manifestacije dozvoljava
se korištenje logo oznake Grada – grba Grada Jastrebarskog.

II.
Financijska sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana
su u Proračunu grada Jastrebarskog za 2013. godinu, Aktivnost
A700102 – Usluge informiranja.
Iznos iz točke I ovog Zaključka isplatit će se na žiro-račun
organizatora manifestacije, broj računa: 2390001-1100673649,
otvoren kod Hrvatske poštanske Banke u roku i pod uvjetima
utvrđenim ugovorom.

III.
Sva prava i obveze na temelju ovog Zaključka regulirat će se
ugovorom o oglašavanju zaključenom između Grada Jastrebar-

Daje se suglasnost Centru za kulturu Jastrebarsko, Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 9, da dio poslovnog prostora u zgradi
kina u Jastrebarskom – predprostor za ugostiteljsku djelatnost,
dodijeli u podzakup dosadašnjem korisniku, pod uvjetima i na
način utvrđen Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 3/12).

II.
Ovlašćuje se ravnatetljica Centra za kulturu Jastrebarsko na
zaključivanje ugovora o zakupu, na način i pod uvjetima utvrđenim Ugovorom o davanju prostora na privremeno korištenje,
kojim je Centru za kulturu Jastrebarsko Grad Jastrebarsko dodijelio prostor zgrade kina na privremeno korištenje, a sve sukladno
utvrđenom točkom I. ovog Zaključka.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/08
URBROJ: 238/12-02-13-18
Jastrebarsko, 14. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

10. travnja 2013.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o održavanju čistoće javnih
prometnih površina na području Grada Jastrebarskog
u 2013. godini
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o održavanju čistoće javnih prometnih površina na području Grada Jastrebarskog
u 2013. godini s trgovačkim društvom „CESTE JASTREBARSKO“ d.o.o. iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana 47,
OIB:10339976418.

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka
isplatiti će se iznos od 199.992,92 kn, uvećano za iznos PDV-a
25% od 49.998,23 kn, odnosno sveukupno 249.991,15 (slovima:
dvjestočetrdesetdevettisućadevestodevedesetjednakuna i petnaest lipa).

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

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

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/01
URBROJ: 238/12-02-13-14
Jastrebarsko, 10. siječnja 2013.
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III.

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

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

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/01
URBROJ: 238/12-02-13/13
Jastrebarsko, 10. siječnja 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), obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika,
donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Sporazuma o raskidu Ugovora o
priključenju broj 401703-080212-00110100
KLASA: 350-01/07-01/21, URBROJ: 238/12-03-08-17
od 10. listopada 2008. godine
I.

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

Temeljem 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 održavanju čistoće javnih
zelenih površina na području Grada Jastrebarskog u
2013. godini
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o održavanju čistoće
javnih zelenih površina na području Grada Jastrebarskog u 2013.
godini s trgovačkim društvom „CESTE JASTREBARSKO“ d.o.o.
iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana 47, OIB:10339976418.

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka
isplatiti će se iznos od 799.905,44 kn uvećano za iznos PDV-a
25% od 199.976,36 kn, odnosno sveukupno 999.881,80 kn (slo
vima:devestodevedesetdevettisućaosamstoosamdesetjednakuna i
osamdeset lipa).

Grad Jastrebarsko sklopit će Sporazum o raskidu Ugovora o
priključenju broj 401703-080212-00110100 KLASA: 350-01/0701/21, URBROJ: 238/12-03-08-17 od 10. listopada 2008. godine,
kojim Ugovorom su Grad Jastrebarsko kao kupac i HEP-ODS
uredili svoje odnose u postupku priključenja građevine kupca na
lokaciji Jastrebarsko, Josipa Jurja Strossmayera, sagrađenom na
kat. čest. broj 689 i kat. čest. broj 690, obje k.o. Jastrebarsko
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.“
KLASA: 022-06/13-01/08
URBROJ: 238/12-02-13-11
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 7/09), obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika,
donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o priključenju
broj 401703-130022-00110107
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I.

Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o priključenju broj
401703-130022-00110107, kojim Ugovorom će HEP-ODS, kao
energetski subjekt koji obavlja djelatnost distribucije električne
energije i Grad Jastrebarsko kao kupac, urediti svoje odnose u
postupku priključenja građevine kupca na lokaciji - gradska
prometnica GG1 JUG u Jastrebarskom, na distribucijsku mrežu
HEP-ODS-a, temeljem prethodne elektroenergetske suglasnosti
broj 401703-130022-0011 od 13. veljače 2013. godine, s ukupnom priključnom snagom od 11,04 kW.

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

10. travnja 2013.

bank Austria, broj žiro-računa 2484008-1105948655, najkasnije
do 29. ožujka 2013.
Obveza Groblja Jastrebarsko d.o.o. je pravdanje dobivenih
sredstava dostavom ispostavljenih i ovjerenih računa dobavljača i
okončanih situacija po završetku radova, najkasnije do 30. lipnja
2013., a u protivnom, dobiveni novac potrebno je vratiti Gradu
Jastrebarskom.

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

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

KLASA: 022-06/13-01/08
URBROJ: 238/12-02-13-12
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 7/09 i 2/13) obnašatelj
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, donio je

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj financijskoj pomoći T.D. Groblja
Jastrebarsko d.o.o. za radove na opremanju groblja
Jastrebarsko
I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć T.D. Groblja Jastrebarsko d.o.o. za radove na opremanju groblja Jastrebarsko (izrada rukohvata na rampi za osobe s invaliditetom kod mrtvačnice,
zaklona za kontejnere s otpadom, info-panoa, nabava rashladnog
ormara za pokojnike).
Radovi na opremanju groblja Jastrebarsko omogućit će pružanje kvalitetnijih usluga građanima.

II.
Troškovi radova na opremanju groblja Jastrebarsko, prema
zahtjevu Groblja Jastrebarsko d.o.o. od 7.ožujka 2013. i Ugovoru
o namjenskom korištenju sredstava sklopljenom 11.ožujka 2013.
između Grada Jastrebarskog i T.D. Groblja Jastrebarsko d.o.o.,
procjenjuju se na ukupno 106.340,00 kn, pa će Grad Jastrebarsko isplatiti sredstva u ukupnom iznosu od 106.340,00 kn kao
kapitalnu pomoć iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2013.
godinu, broj konta 386: Kapitalne pomoći, kapitalni projekt:
Uređenje groblja, program: Izgradnja 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 2013. godinu, stavak IV. točka 2.: Uređenje svih groblja na području Grada.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 106.340,00
kn (stošesttisućatristočetrdeset kuna i nula lipa) doznačit će se u
korist žiro-računa tvrtke Groblja Jastrebarsko d.o.o. u Raiffeisen-

KLASA: 022-06/13-01/08
URBROJ: 238/12-02-13-9
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 7/09), obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika,
donosi

ZAKLJUČAK
o davanju izjave o odricanju svih potraživanja
Grada Jastrebarskog prema Republici Hrvatskoj, u
svrhu darovanja nekretnine čest. kat. broj 731 k.o.
Jastrebarsko
I.
Na traženje Agencije za upravljanje državnom imovinom,
u svrhu postupanja po zahtjevu Grada Jastrebarsko za darovanje nekretnine čest. kat. broj 731 Zgrada doma HV sa kotlovnicom, dvorište i livada u ulici Zrinski Frankopanska sa 10046 m2,
upisanoj u z.k.ul. broj 2501 k.o. Jastrebarsko, sukladno odredbi
čl. 6. al. 5. u vezi čl. 2. al. 1. Uredbe o darovanju nekretnina u
vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/11 i
129/11), Grad Jastrebarsko dati će izjavu o odricanju svih dospjelih potraživanja Grada Jastrebarskog prema Republici Hrvatskoj,
kao i eventualno kasnije pronađenih potraživanja prema Republici Hrvatskoj, a koja su nastala do dana potpisivanja ugovora
o darovanju.

II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.“
KLASA: 022-06/13-01/09
URBROJ: 238/12-02-13-13
Jastrebarsko, 22. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

10. travnja 2013.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Na temelju članka 65. stavak 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj
152/08) i 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 financijskoj pomoći Turističkoj zajednici
Grada Jastrebarsko
I.
Odobrava se financijska pomoć Turističkoj zajednici Grada
Jastrebarskog u iznosu od 10.000,00 kuna za organizaciju manifestacije „Uskrs u Jaski 2013“.

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račun Turističke zajednice Grada Jastrebarskog broj: 2390001-1100024359 otvoren
kod Hrvatske poštanske banke iz Proračuna Grada Jastrebarskog
za 2013. godinu, razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, aktivnost: turizam, osnovni račun 381.

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/09
URBROJ: 238/12-02-13-14
Jastrebarsko, 22. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 21. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za razdoblje 2013. do 2015.
godine („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 03/13) i
članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 02/13 i 03/13), obnašatelj dužnosti
gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika Grada Jastrebarskog
donosi

ZAKLJUČAK
o isplati subvencije za projekte ruralnog razvoja u
2013. godini
- izrada dokumentacije za legalizaciju objekata
I.
Odobrava se isplata subvencije za projekte ruralnog razvoja
u 2013. godini, izrada dokumentacije za legalizaciju objekata, po
korisnicima i iznosima kako slijedi:
R.b. Prezime i ime
Iznos (kn)
Holetić Ljiljanka
1.
4.310,00
G. Kupčina 34
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II.

Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račun korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za
2013. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: potpore
projektima ruralnog razvoja, konto: 352.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/10
URBROJ: 238/12-02-13-4
Jastrebarsko, 26. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 65. stavak 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj
152/08) i članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 02/13 i 03/13), obnašatelj
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Turističkoj zajednici
Grada Jastrebarsko
I.
Odobrava se financijska pomoć Turističkoj zajednici Grada
Jastrebarskog u iznosu od 50.000,00 kuna za redovan rad i realizaciju projekata planiranih u programu rada TZG Jastrebarskog
za 2013. godinu.

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račun Turističke zajednice Grada Jastrebarskog broj: 2390001-1100024359 otvoren
kod Hrvatske poštanske banke iz Proračuna Grada Jastrebarskog
za 2013. godinu, razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, aktivnost: turizam, osnovni račun 381.

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/10
URBROJ: 238/12-02-13-3
Jastrebarsko, 26. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Uplatni račun
2360000-1101995287

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09, 2/13 i 3/13), obnašatelj
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dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Sporazuma o suradnji u provođenju
međunarodnog programa Eko-škole u Republici
Hrvatskoj za 2013. godinu
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole u Republici Hrvatskoj za
2013. godinu u svrhu ugradnje odgoja i obrazovanja za okoliš i
održivi razvoj u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevnog života učenika, nastavnika i drugih djelatnika škole.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarsko’’.
KLASA: 022-06/13-01/08
URBROJ: 238/12-02-13-6
Jastrebarsko, 14. ožujka 2013.
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, 2/13 i 3/13), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik
gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći
NK “Dinamo Vukšin Šipak’’
I.
Odobrava se financijska pomoć u iznosu od 5.000,00 kn
(pettisuća kuna) NK “Dinamo Vukšin Šipak’’, Vukšin Šipak bb,
10 454 Krašić u svrhu podmirenja obveza.

II.
Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog na žiro račun broj 2360000-1102224788 otvoren kod Zagrebačke banke, na ime Nogometni Klub “Dinamo
Vukšin Šipak’’, Vukšin Šipak bb, 10 454 Krašić.

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

IV.
Obvezuje se NK “Dinamo Vukšin Šipak’’ da Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće
o namjenskom utrošku sredstava odobrenih ovim Zaključkom do
13. svibnja 2013.

10. travnja 2013.
V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/08
URBROJ: 238/12-02-13-7
Jastrebarsko, 14. ožujka 2013.
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 kulturi 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, 2/13 i 3/13), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik
gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Baletnom studiju Jastrebarsko
I.
Odobrava se financijska pomoći u iznosu od 5.000,00 kn
(pettisuća kuna) Baletnom studiju Jastrebarsko, Ulica Grada Mainza 23, 10 000 Zagreb, u svrhu organizacije priredbe “Gala koncert – Najljepši trenutci Baletnog studija Jastrebarsko i gosti’’.

II.
Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog na žiro račun broj 2360000-1102221340 kod
Zagrebačke banke, na ime Baletnog studija Jastrebarsko, Ulica
Grada Mainza 23, 10 000 Zagreb.

III.
Sredstva za isplatu odobrene financijske potpore predviđena
su u Programu javnih potreba u kulturi, aktivnost: djelatnost u
kulturi - tekuće donacije.

IV.
Obvezuje se Baletni studio Jastrebarsko da Upravnom odjelu
za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o
namjenskom utrošku sredstava odobrenih ovim Zaključkom do
13. svibnja 2013.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/08
URBROJ: 238/12-02-13-8
Jastrebarsko, 14. ožujka 2013.
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,

10. travnja 2013.
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125/08), Programa javnih potreba u kulturi 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, 2/13 i 3/13), Obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, Zamjenik
gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Društvu starih igara
“Zelena livada’’
I.
Odobrava se financijska pomoć u iznosu od 5.000,00 kn
(pettisuća kuna) Društvu starih igara “Zelena livada’’, Volavje
bb, 10 450 Jastrebarsko, u svrhu tiskanja knjige “Volavje u srcu’’
autora Stjepana Borkovca.

II.
Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog na žiro račun broj 2400008 - 1110090345 kod
Karlovačke banke, na ime Društvo starih igara “Zelena livada”,
Volavje bb, 10450 Jastrebarsko.

III.
Sredstva za isplatu odobrene financijske potpore predviđena
su u Programu javnih potreba u kulturi, aktivnost: djelatnost u
kulturi - tekuće donacije.

IV.
Obvezuje se Društvo starih igara “Zelena livada’’ da Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi
izvješće o namjenskom utrošku sredstava odobrenih ovim Zaključkom do 20. svibnja 2013.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
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Tuđmana 9, 10 450 Jastrebarsko, u svrhu pokroviteljstva proslave
20. godišnjice pjevačkog zbora.

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

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/13-01/09
URBROJ: 238/12-02-13-7
Jastrebarsko, 22. ožujka 2013.
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, 2/13 i 3/13), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik
gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Tomislavu Kataleniću

KLASA: 612-13/13-01/06
URBROJ: 238/12-02-13-3
Jastrebarsko, 19. ožujka 2013.
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 kulturi 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, 2/13 i 3/13), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik
gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći KUD-u
Umirovljenika Jastrebarsko
I.
Odobrava se financijska pomoć u iznosu od 5.000,00 kn
(pettisuća kuna) KUD-u Umirovljenika Jastrebarsko, Franje

I.
Odobrava se financijska pomoć u iznosu od 5.000,00 kn
(pettisuća kuna) Tomislavu Kataleniću, Borongajska cesta 81,
10000 Zagreb, u svrhu sufinanciranja odlaska na brdsko-biciklistički maraton “TRANSALP’’.

II.
Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog na žiro račun broj 2360000-1101789473 otvoren kod Zagrebačke banke, na ime Kluba koturaša Jastrebarsko,
Vila Velebita 2, 10450 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 Tomislav Katalenić da Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o namjenskom utrošku sredstava odobrenih ovim Zaključkom do 13.
svibnja 2013.
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V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/09
URBROJ: 238/12-02-13-11
Jastrebarsko, 22. ožujka 2013.

10. travnja 2013.

članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 07/09, 2/13 i 3/13), obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika
donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Srednjoj školi Jastrebarsko

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 kulturi 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, 2/13 i 3/13), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik
gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Udruzi profesionalnih
glazbenika “Diapason’’
I.
Odobrava se financijska pomoć u iznosu od 5.000,00 kn
(pettisuća kuna) Udruzi profesionalnih glazbenika “Diapason’’,
Nad lipom 19, 10 000 Zagreb, u svrhu sufinanciranja Škole saksofona u Jaski 2013.

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebarskog, Programom javnih potreba u kulturi, AKTIVNOST: Djelatnost udruga u kulturi - tekuće donacije, a uplatit će se na žiro
račun 2360000-1101965193 otvoren kod Zagrebačke banke, na
ime Udruga profesionalnih glazbenika “Diapason’’, Nad lipom
19, 10 000 Zagreb.

III.
Obvezuje se Udruga profesionalnih glazbenika “Diapason’’
da Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih
sredstava do 25. svibnja 2013.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/13-01/09
URBROJ: 238/12-02-13-6
Jastrebarsko, 22. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine’’, br. 33/01, 60/01, 106/03,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09), Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2013.
godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 10/12) i

I.
Odobrava se financijska pomoć u iznosu od 5.000,00 kn
(pettisuća kuna) Srednjoj školi Jastrebarsko, Većeslava Holjevca
11, 10450 Jastrebarsko, u svrhu sufinanciranja nastavnog predmeta Turistička geografija.

II.
Sredstva za isplatu odobrene financijske pomoći predviđena
su u Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima, Program: Zdravstvo, aktivnost: Gradovi prijatelji djece – tekuće donacije, a uplatit će se na žiro račun broj 2360000 – 1101478723
otvoren kod Zagrebačke banke, na ime Srednje škole Jastrebarsko, Većeslava Holjevca 11, 10450 Jastrebarsko.
III.
Obvezuje se Srednja škola Jastrebarsko da Upravnom odjelu
za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o
utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 25. svibnja
2013.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/13-01/09
URBROJ: 238/12-02-13-3
Jastrebarsko, 22. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine’’, br. 33/01, 60/01, 106/03,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09), 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 07/09, 2/13 i 3/13), obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika
donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Osnovnoj školi
“Ljubo Babić’’ Jastrebarsko
I.
Odobrava se financijska pomoć u iznosu od 2.000,00 kn (dvijetisuće kuna) Osnovnoj školi “Ljubo Babić’’ Jastrebarsko, A.
i D. Starčevića 16, 10450 Jastrebarsko, u svrhu sufinanciranja
izvannastavne aktivnosti - Turistička geografija.

II.
Sredstva za isplatu odobrene financijske pomoći isplatit će se
iz gradskog proračuna, iz proračunske rezerve, na žiro račun broj

10. travnja 2013.
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2360000 – 1101535085 otvoren kod Zagrebačke banke, na ime
Osnovne škole “Ljubo Babić’’ Jastrebarsko, A. i D. Starčevića
16, 10450 Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se Osnovna škola “Ljubo Babić’’ Jastrebarsko da
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog
dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 25. svibnja 2013.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/13-01/09
URBROJ: 238/12-02-13-4
Jastrebarsko, 22. ožujka 2013.
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Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine’’, br. 33/01, 60/01, 106/03,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09), 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 07/09, 2/13 i 3/13), obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika
donosi

ZAKLJUČAK
o jednokratnoj financijskoj pomoći
Dijabetičkom društvu Jastrebarsko
I.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09, 2/13 i 3/13), a u skladu s
Programom javnih potreba u sportu 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 Društvu naša djeca
Jastrebarsko

Odobrava se financijska pomoć u iznosu od 5.000,00 kn
(pettisuća kuna) Dijabetičkom društvu Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2, 10450 Jastrebarsko, u svrhu sufinanciranje putovanja članovima društva na Kongres osoba s dijabetesom u Dubrovnik.

II.
Navedeni iznos predviđen je Programom javnih potreba u
društvenim djelatnostima za 2013. godinu, Program: Religijske,
kulturne i druge službe, aktivnost: Rashodi za rekreaciju, kulturni i religijski sadržaj – ostale nespomenute usluge, a isplatit
će na Jaska promet, Mladinska 21a, 10450 Jastrebarsko, OIB:
09794657091, temeljem ispostavljenog računa.

III.
Obvezuje se Dijabetičko društvo Jastrebarsko da Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do
25. lipnja 2013.

I.

IV.

Odobrava se financijska potpora Društvu naša djeca Jastrebarsko, Franje Tuđmana 9, Jastrebarsko, u iznosu od 154.735,89
kn (stopedesetčetiritisućesedamstotridesetipet kuna i osamdesetidevet lipa) u svrhu provedbe projekta “Zimska igraonica
2012/2013’’.

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

II.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu u Programu javnih
potreba u sportu, a isplatit će se na žiro-račun broj: 23600001102165604 na ime Društva naša djeca Jastrebarsko, Franje
Tuđmana 9, Jastrebarsko.

III.
U svrhu kontrole i praćenja namjenskog korištenja financijske potpore odobrene u točki I. ovog Zaključka, Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o namjenskom korištenju sredstava s Društvom naša djeca Jastrebarsko.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/09
URBROJ: 238/12-02-13-5
Jastrebarsko, 22. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

KLASA: 022-06/13-01/09
URBROJ: 238/12-02-13-8
Jastrebarsko, 22. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine’’, br. 33/01, 60/01, 106/03,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09), 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 07/09, 2/13 i 3/13), obnašatelj dužnosti gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o jednokratnoj financijskoj pomoći
Humanitarnoj udruzi žena “Iva’’
I.
Odobrava se financijska pomoć u iznosu od 1.000,00 kn (jednatisuća kuna) Humanitarnoj udruzi žena “Iva’’, Vladka Mačeka
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53, 10450 Jastrebarsko, u svrhu organiziranja priredbe posvećene
bakama.

II.
Sredstva za isplatu odobrene financijske pomoći isplatit će
se iz gradskog proračuna, iz proračunske rezerve, na žiro račun
broj 2390001 – 1100024123 otvoren kod Hrvatske poštanske
banke, na ime Humanitarne udruge žena “Iva’’, Vladka Mačeka
53, 10450 Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se Humanitarna udruga žena “Iva’’ da Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do
29. svibnja 2013.

IV.
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, 2/13 i 3/13), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik
gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj donaciji Dobrovoljnom vatrogasnom
društvu Čabdin
I.
Odobrava se kapitalna donacija Dobrovoljnom vatrogasnom
društvu Čabdin u iznosu od 100.000,00 kn (slovima: stotisuća
kuna) u svrhu adaptacije Vatrogasnog doma.

II.

KLASA: 022-06/13-01/11
URBROJ: 238/12-02-13-19
Jastrebarsko, 29. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine’’, br. 33/01, 60/01, 106/03,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09), 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 07/09, 2/13 i 3/13), obnašatelj dužnosti gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori
Dijabetičkom društvu Jastrebarsko
I.
Odobrava se financijska pomoć u iznosu od 1.750,00 kn (tisućusedamstopedeset kuna) Dijabetičkom društvu Jastrebarsko,
Vladka Mačeka 2, 10450 Jastrebarsko, u svrhu sufinanciranja
nabavki trenirki potrebnih za sudjelovanje na Kongresu osoba s
dijabetesom u Dubrovniku.

II.
Navedeni iznos predviđen je Programom javnih potreba u
društvenim djelatnostima za 2013. godinu, Program: Religijske,
kulturne i druge službe, aktivnost: Rashodi za rekreaciju, kulturni
i religijski sadržaj – ostale nespomenute usluge, a isplatit će na
“DODO’’, Vrbovečka 5, Sesvete, OIB: 47976587885, temeljem
ispostavljenog računa.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/13-01/11
URBROJ: 238/12-02-13-21
Jastrebarsko, 29. ožujka 2013.
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Odobrena kapitalna donacija isplatit će se na žiro račun:
2390001-1100022540 otvoren kod Hrvatske poštanske banke na
ime Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čabdin, Čabdin bb, Jastrebarsko, nakon što između ovlaštenih osoba Grada Jastrebarskog i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čabdin bude sklopljen
Ugovor o namjenskom korištenju sredstava, kojim će ugovorne
strane utvrditi međusobna prava i obveze.

III.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka su osigurana u proračunu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, u Programu javnih
potreba u društvenim djelatnostima, program: Javni red i sigurnost, aktivnost: Usluge protupožarne zaštite – kapitalne donacije.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/13-01/11
URBROJ: 238/12-02-13-18
Jastrebarsko, 29. ožujka 2013.
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,
128/08), Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na
području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, 10/12) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, 7/09, 2/13
i 3/13), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarsko,
zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Centru inkluzivne potpore
“Idem’’ – podružnica Jastrebarsko
I.
Odobrava se financijska potpora Centru inkluzivne potpore “Idem’’ – podružnica Jastrebarsko u iznosu od 28.764,00 kn
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(dvadesetosamtisućasedamstošezdesetičetiri 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 2013. godinu, Program. Socijalna zaštita, Aktivnost: Socijalna pomoć stanovništvu – tekuće donacije udrugama građana, a isplatit će se Centru inkluzivne potpore “Idem’’ – podružnica Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 9,
10450 Jastrebarsko, na žiro – račun broj: 2360000 – 1400372837
otvoren kod Zagrebačke banke, temeljem Ugovora o namjenskom korištenju sredstava.

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: 022-06/13-01/11
URBROJ: 238/12-02-13-20
Jastrebarsko, 29. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, 7/09, 2/13 i 3/13), a u skladu
s Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu (“Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog’’, broj 10/12) obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, donosi
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ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori
Nogometnom klubu Sveta Jana
I.
Odobrava se financijska potpora u iznosu od 6.142,00 kn (šesttisućastočetrdesetidvije kune) Nogometnom klubu Sveta Jana,
Gorica Svetojanska bb, 10453 Gorica Svetojanska, u svrhu obilježavanja 40. obljetnice.

II.
Odobrena financijska potpora osigurana je u proračunu Grada Jastrebarskog u Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima, program: Religijske, kulturne i druge službe, aktivnost:
Rashodi za rekreaciju, kulturni i religijski sadržaj koji nisu razvrstani – ostale nespomenute usluge, a isplatit će se:
–– iznos od 2.502,00 kn (dvijetisućepetstodvije kune) VeGo
sport d.o.o., Slavka Kolara 74, 10410 Velika Gorica, temeljem ispostavljenog računa.
–– iznos od 1.770,00 kn (tisućusedamstosedamdeset kuna) Josipu Grgasu, vl. obrta Foto atelier Jaska, Franje Tuđmana 29,
10450 Jastrebarsko, temeljem ispostavljenog računa.
–– iznos od 1.870,00 kn (tisućuosamstosedamdeset kuna) BILLA d.o.o., Jadranska avenija 2, 10000 Zagreb, temeljem
ispostavljenog računa.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/13-01/11
URBROJ: 238/12-02-13-22
Jastrebarsko, 29. ožujka 2013.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
(k.č.br. 3708 k.o. Cvetković)

81

11. Zaključak o isplati subvencije za projekte ruralnog
razvoja u 2013. godini - izrada dokumentacije
za legalizaciju objekata

2. Odluka o komunalnom doprinosu
Grada Jastrebarskog

81

12. Zaključak o financijskoj pomoći Turističkoj zajednici
Grada Jastrebarsko

91

13. Zaključak o sklapanju Sporazuma o suradnji u
provođenju međunarodnog programa Eko-škole
u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu

92

14. Zaključak o financijskoj pomoći
NK „Dinamo Vukšin Šipak“

92

15. Zaključak o financijskoj pomoći
Baletnom studiju Jastrebarsko

92

16. Zaključak o financijskoj potpori
Društvu starih igara „Zelena livada“

93

17. Zaključak o financijskoj pomoći KUD-u
umirovljenika Jastrebarsko

93

18. Zaključak o financijskoj Tomislavu Kataleniću

93

3. Odluka o izradi VI. ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog

84

4. Odluke o izradi III. ciljanih izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja „Južna zona“
u Jastrebarskom

85

5. Odluka o raspisivanju izbora za članove
Vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na
području Grada Jastrebarskog

87

6. Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnine
čest. kat. broj 731 k.o. Jastrebarsko

87

AKTI GRADONAČELNIKA

91

1. Zaključak o financijskoj pomoći

88

2. Zaključak

88

19. Zaključak o financijskoj pomoći
Udruzi profesionalnih glazbenika „Diapson“

94

3. Zaključak o davanju suglasnosti Centru za kulturu
Jastrebarsko

88

20. Zaključak o financijskoj pomoći
Srednjoj školi Jastrebarsko

94

21. Zaključak o financijskoj pomoći Osnovnoj školi
„Ljubo Babić“ Jastrebarsko

94

22. Zaključak o financijskoj potpori
Društvu naša djeca Jastrebarsko

95

23. Zaključak o jednokratnoj financijskoj pomoći
Dijabetičkom društvu Jastrebarsko

95

24. Zaključak o financijskoj pomoći
Humanitarnoj udruzi žena „Iva“

95

25. Zaključak o financijskoj potpori
Dijabetičkom društvu Jastrebarsko

96

26. Zaključak o kapitalnoj donaciji
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Čabdin

96

27. Zaključak o financijskoj potpori
Centru inkluzivne potpore
„Idem“ - podružnica Jastrebarsko

96

28. Zaključak o financijskoj potpori
Nogometnom klubu Sveta Jana

97

4. Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju čistoće
javnih prometnih površina na području
Grada Jastrebarskog u 2013. godini
5. Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju čistoće
javnih zelenih površina na području
Grada Jastrebarskog u 2013. godini

89

89

6. Zaključak o sklapanju Sporazuma o raskidu
Ugovora o priključenju broj 401703-080212-00110100
KLASA: 350-01/07-01/21, URBROJ: 238/12-03-08-17
od 10. listopada 2008. godine
89
7. Zaključak o sklapanju Ugovora o priključenju broj
401703-130022-00110107
8. Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći
T.D. Groblja Jastrebarsko d.o.o. za radove
na opremanju groblja Jastrebarsko
9. Zaključak o davanju izjave o odricanju svih
potraživanja Grada Jastrebarskog prema Republici
Hrvatskoj, u svrhu darovanja nekretnine
čest.kat.broj 731 k.o. Jastrebarsko
10. Zaključak o financijskoj pomoći Turističkoj zajednici
Grada Jastrebarsko

89

90

90
91

Broj 4 - Stranica 100

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

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