SLUŽBENI VJESNIK
GRADA
Broj 2

JASTREBARSKOG

GODINA L

21. travnja 2017.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH
ČETVRTI GRADA JASTREBARSKOG

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 3/13), Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora
i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog (u nastavku teksta: Izborno
povjerenstvo) propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-I
o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za izbor
članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti
1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih
četvrti na području Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj 4/13), koja stupa na snagu 20.
travnja 2017. godine.
Izbori će se održati u nedjelju 21. svibnja 2017. godine.
2. Rokovi teku od
21. travnja 2017. godine od 00,00 sati.
3. Prijedlozi kandidacijskih lista za članove vijeća mjesnih odbora i za članove vijeća gradskih četvrti moraju prispjeti (biti
zaprimljeni) Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14
dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora,
dakle do
04. svibnja 2017. godine do 24,00 sata

listu, u roku 48 sati od isteka roka propisanog za postupak
kandidiranja, dakle do
06. svibnja 2017. godine do 24,00 sata
(članak 19. Odluke).
5. Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste, te traje
zaključno do 24,00 sata prije dana održavanja izbora, dakle
do
19. svibnja 2017. godine do 24,00 sata
(članak 20. Odluke).
6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i objavljivanje privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora traje
tijekom cijelog dana koji prethodi danu održavanju izbora,
kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19,00 sati, dakle
od
20. svibnja 2017. u 00,00 sati do
21. svibnja 2017. u 19,00 sati
(članak 21. Odluke).
7. Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle
05. svibnja 2017. godine do 24,00 sata
(članak 29. Odluke).

(članak 19. stavak 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 3/13), (u daljnjem tekstu:
Odluka).

8. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena Izbornom povjerenstvu
najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora, dakle

4. Izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnoj ploči te na
službenoj internetskoj stranici Grada i putem lokalnih sredstava javnog priopćavanja objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora i za izbor članova vijeća gradskih četvrti, kao i zbirnu

Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju Izbornom povjerenstvu, Izborno povjerenstvo samostalno će
odrediti članove biračkih odbora

08. svibnja 2017. godine do 24,00 sata

(članak 27. Odluke).
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9. Izborno povjerenstvo imenovat će članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije deset dana prije dana održavanja izbora, dakle do
10. svibnja 2017. godine do 24,00 sata
(članak 27. Odluke).
10. Glasovanje traje neprekidno
21. svibnja 2017. godine, od 07,00 do 19,00 sati.
Biračka mjesta zatvaraju se u 19,00 sati. Biračima koji su se
zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19,00 sati
(članak 37. Odluke).
11. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim
izbornim materijalom Izbornom povjerenstvu najkasnije u
roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle
22. svibnja 2017. godine do 07,00 sati
(članak 42. Odluke).
12. Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja na
svim biračkim mjestima, bez odgode će za svaki mjesni odbor, odnosno gradsku četvrt objaviti:
–– broj birača upisanih u popis birača,
–– koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,
–– koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
–– broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,
–– ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji
su izabrani za članove vijeća
(članak 43. Odluke).
13. Izborno povjerenstvo rezultate izbora objavit će bez odgode u
lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči i
na službenoj internetskoj stranici Grada
(članak 43. Odluke).
14. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 46. do 50. Odluke.
15. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja i
objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 013-03/17-01/03
URBROJ: 238/12-01-17-3
Jastrebarsko, 20. travnja 2017.
Predsjednica
Mirjana Kopić, dipl. iur. v.r.

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 3/13), Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora
i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog (u nastavku teksta: Izborno
povjerenstvo) propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-II
o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća
mjesnih odbora i gradskih četvrti
1. Pripreme i provedba izbora za članove vijeća mjesnih odbora
i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama.

21. travnja 2017.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nose oznake OMS.
3. Ako za pojedine radnje u postupku provedbe izbora nije obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, Izborno
povjerenstvo će, kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće izborne radnje, odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama Odluke.
4. Obrasci za postupak kandidiranja su:
OMS – 1 Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/
političkih stranaka za članice/članove vijeća mjesnog odbora/
gradske četvrti
OMS – 2 Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za
članice/članove vijeća mjesnog odbora/gradske četvrti
OMS – 3 Očitovanje kandidatkinje/kandidata o prihvaćanju kandidature
OMS – 4 Popis s potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
5. Obrasci za postupak izbora su:
OMS – 5 Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana Izbornog povjerenstva
OMS – 6 Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednice/
predsjednika i zamjenice/zamjenika predsjednika biračkog
odbora
Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora
OMS – 7

Rješenje o imenovanju biračkog odbora

OMS – 8

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

OMS – 9 Glasački listić za izbore za članice/članove vijeća mjesnog odbora, odnosno za članice/članove vijeća gradske četvrti
OMS – 10 Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor za
članice/članove vijeća mjesnog odbora, odnosno za članice/
članove vijeća gradske četvrti
OMS – 11 Zapisnik o radu Izbornog povjerenstva za izbor
za članice/članove vijeća mjesnog odbora, odnosno za članice/članove vijeća gradske četvrti
6. Oznake, nazivi i sadržaji obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.
7. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“
KLASA: 013-03/17-01/02
URBROJ: 238/12-01-17-4
Jastrebarsko, 20. travnja 2017.
Predsjednica
Mirjana Kopić, dipl. iur. v.r.

P R I J E D L O G

Članak 17. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 3/13)

(nositeljica/nositelj kandidacijske liste je prva/prvi predložena/predloženi kandidatkinja/kandidat na listi)

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Nositeljica/nositelj kandidacijske liste ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

(puni naziv registrirane političke stranke, odnosno dviju ili više registriranih političkih stranaka, skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka ako je registriran)

Naziv liste ___________________________________________________________________________________________________________

(naziv mjesnog odbora/gradske četvrti)

___________________________________________________________________________________________

KANDIDACIJSKE LISTE POLITIČKE STRANKE/POLITIČKIH STRANAKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
I GRADSKIH ČETVRTI GRADA JASTREBARSKOG

OMS-1

21. travnja 2017.
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(mjesto i datum)

Ime i prezime

Nacionalnost

_____________________________________________

Datum rođenja

(potpis ovlaštenog predstavnika političke stranke/političkih stranaka)

Adresa prijavljenog prebivališta

KANDIDATA
OIB

5 članova u vijeće mjesnog odbora
Cvetković
Donji Desinec
Gornji Desinec
Domagović

7 članova u vijeće gradske četvrti
Donja Jaska
Gornja Jaska

Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž

M
M
M
M
M
M
M

Spol
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3 člana u vijeće mjesnog odbora
Breznik Plešivički
Čabdin
Čeglje
Črnilovec

Obrazac OMS-1 namijenjen je predlaganju kandidatkinja/kandidata za izbor članica/članova vijeća mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti koje predlažu političke
stranke.
Potrebno je popuniti prazna mjesta u uvodnom dijelu obrasca podacima o nazivu mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti iz točke 2. ovih Napomena za koju se
kandidati predlažu.
2. U vijeće mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti bira se broj članova kako slijedi:

1.

Napomene:

U _______________________________________

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Redni
Broj

LISTA
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Plešivica
Sveta Jana

3. Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih strnaka registriranih u Republici Hrvatskoj.
4. Naziv kandidacijske liste je puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stanke
registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka u nazivu će se koristiti i kratice.
5. U prijedlogu kandidacijske liste za svaku se kandidatkinju/kandidata obvezatno navodi: ime i prezime kandidatkinje/kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja,
osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.
6. Kandidatkinje/kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova vijeća mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti
bira sukladno točki 2. ovih Napomena.
Redoslijed kandidatkinja/kandidata istaknutih na kandidacijskoj listi samosatlno utvrđuju političke stranke.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se biraju na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do
broja koji se bira u to vijeće. Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.
7. Prijedlog kanidacijske liste mora prispjeti (biti zaprimljen) u izbornom povjerenstvu, u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
8. Uz prijedlog kandidacijske liste podnositelji su dužni dostaviti očitovanje svake/svakog kandidatkinje/kandidata o prihvaćanju kandidature za članicu /člana vijeća mjesnog
odbora, odnosno gradske četvrti (OMS-3). Očitovanje mora biti ovjereno kod javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva.
9. Obrazac popuniti čitko, tiskanim slovima.

Donja Reka
Donji Pavlovčani
Gornji Pavlovčani
Gornja Reka
Draga Svetojanska
Gorica Svetojanska
Guci Draganički
Hrastje Plešivičko
Izimje
Gornja Kupčina
Malunje
Novaki Petrovinski
Petrovina
Slavetić
Stankovo
Toplice
Vlaškovec
Volavje
Vukšin Šipak
Zdihovo

21. travnja 2017.
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Članak 17. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 3/13)

3.

Ime i prezime

Nacionalnost

Adresa prijavljenog prebivališta

KANDIDATA
Datum rođenja

OIB

Ž
Ž
Ž

M
M
M

Spol

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

2.

1.

Redni
Broj

LISTA

(nositeljica/nositelj kandidacijske liste je prva/prvi predložena/predloženi kandidatkinja/kandidat na listi)

Nositeljica/nositelj kandidacijske liste ___________________________________________________________________________________

(naziv mjesnog odbora/gradske četvrti)

___________________________________________________________________________________________

KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ZA ČLANICE/ČLANOVE

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
I GRADSKIH ČETVRTI GRADA JASTREBARSKOG

OMS-2
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(puno ime i prezime te potpis podnositelja kandidacijske liste grupe birača-prva tri
potpisnika kandidacijske liste grupe birača)

3. ______________________________________________

2. _____________________________________________

1. _____________________________________________

3 člana u vijeće mjesnog odbora
Breznik Plešivički
Čabdin
Čeglje
Črnilovec
Donja Reka
Donji Pavlovčani
Gornji Pavlovčani
Gornja Reka
Draga Svetojanska
Gorica Svetojanska

5 članova u vijeće mjesnog odbora
Cvetković
Donji Desinec
Gornji Desinec
Domagović
Plešivica
Sveta Jana

7 članova u vijeće gradske četvrti
Donja Jaska
Gornja Jaska

Obrazac OMS-2 namijenjen je predlaganju kandidatkinja/kandidata za izbor članica/članova vijeća mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti koje predlažu birači.
Potrebno je popuniti prazna mjesta u uvodnom dijelu obrasca podacima o nazivu mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti iz točke 2. ovih Napomena za koju se kandidati
predlažu.
2. U vijeće mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti bira se broj članova kako slijedi:

1.

Napomene:

(mjesto i datum)

U _______________________________________

7.

6.

5.

4.

Ž
Ž
Ž
Ž

M
M
M
M
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3. Kandidacijske liste grupe birača za izbor članova vijeća mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti na ovom obrascu mogu predložiti birači na temelju pravovaljano prikupljenih
potpisa
4. Za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste grupe birača za izbor članova vijeća mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti potrebno je prikupiti potpise birača s prijavljenim
prebivalištem na području dotičnog mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti za koju predlažu kandidacijsku listu grupe birača i to najmanje:
- 20 potpisa za vijeće mjesnog odbora za koje se biraju 3 člana
- 30 potpisa za vijeće mjesnog odbora za koje se bira 5 članova
- 50 potpisa za vijeće gradske četvrti za koju se bira 7 članova
5. U prijedlogu kandidacijske liste za svaku se kandidatkinju/kandidata obvezatno navodi: ime i prezime kandidatkinje/kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja,
osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.
6. Kandidatkinje/kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova vijeća mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti
bira sukladno točki 2. ovih Napomena.
Redoslijed kandidatkinja/kandidata istaknutih na kandidacijskoj listi grupe birača samostalno utvrđuju podnositelji.
Prva tri po redu potpisnika smatraju se podnositeljima prijedloga kandidacijske liste grupe birača.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se biraju na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja
koji se bira u to vijeće. Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.
7. Prijedlog kanidacijske liste mora prispjeti (biti zaprimljen) u izbornom povjerenstvu, u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
8. Uz prijedlog kandidacijske liste podnositelji su dužni dostaviti očitovanje svake/svakog kandidatkinje/kandidata o prihvaćanju kandidature za članicu /člana vijeća mjesnog
odbora, odnosno gradske četvrti (OMS-3). Očitovanje mora biti ovjereno kod javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva.
9. Obrazac popuniti čitko, tiskanim slovima.

Guci Draganički
Hrastje Plešivičko
Izimje
Gornja Kupčina
Malunje
Novaki Petrovinski
Petrovina
Slavetić
Stankovo
Toplice
Vlaškovec
Volavje
Vukšin Šipak
Zdihovo
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OMS-3
Članak 18. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih
odbora i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 3/13)

OČITOVANJE

KANDIDATKINJE/KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE
ZA ČLANICU/ČLANA
VIJEĆA ________________________________________________________
(naziv mjesnog odbora / gradske četvrti)

Ja ________________________________
(ime i prezime kandidatkinje/kandidata)

_________________________

___________________________________

_________________________

(adresa prijavljenog prebivališta)

(OIB)

(dan, mjesec i godina rođenja)

________________________________________
(nacionalnost)

prihvaćam kandidaturu za kandidatkinju/kandidata za izbor članice/člana VIJEĆA
___________________________________________________________________________
(naziv mjesnog odbora / gradske četvrti)

na izborima koji će se održati 21. svibnja 2017. godine.
Izjavljujem da imam prebivalište na području mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti u
kojem/kojoj se kandidiram.

U________________________________
(mjesto i datum)

____________________________
(potpis kandidatkinje/kandidata)

Napomena:
Očitovanje o prihvaćanju kandidature mora biti ovjerovljeno od strane javnog bilježnika ili Gradskog izbornog
povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog.

14.

13.

12.

Ime i prezime

Adresa prijavljenog prebivališta

Broj važeće osobne iskaznice i
mjesto njezina izdavanja

Potpis birača

OMS-4

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Redni
Broj

(mjesni odbor/gradska četvrt)

za vijeće mjesnog odbora/gradske četvrti ________________________________________________________________

( ime i prezime prvog predloženog kandidata na listi)

nositelja liste _________________________________________________________________________________________

Popis birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
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(mjesto i datum)

U ____________________________________
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55.

54.

53.

52.

51.

50.

49.

48.

47.

46.

45.

44.

43.

42.

41.

40.

39.
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I Z J A VA
O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANICE/ČLANA GRADSKOG IZBORNOG
POVJERENSTVA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I
GRADSKIH ČETVRTI GRADA JASTREBARSKOG

Ja _________________________________________________________________________
(ime i prezime)

___________________________________________________________________________
(adresa prijavljenog prebivališta)

______________________________________

(broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja)

___________________________
(OIB)

izjavljujem da ću dužnost predsjednika, potpredsjednika, člana i člana* proširenog sastava
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA
IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI GRADA
JASTREBARSKOG
obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu s Ustavom, Zakonom i Odlukom o izboru
članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog, te da nisam
kandidatkinja/kandidat na izborima za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada
Jastrebarskog.
Nisam članica/član niti jedne političke stranke (primjenjuje se na predsjednika, potpredsjednika
i članove stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva).
U _______________________________________
(mjesto i datum)

*precrtati nepotrebno

________________________
(potpis)
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IZJAVA
O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA/POTPREDSJEDNIKA BIRAČKOG ODBORA ZA PROVEDBU
IZBORA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Ja ____________________________________________ _____________________________
(ime i prezime)

(OIB)

__________________________________________________________________________________________________________________________
(adresa prebivališta)

osobna iskaznica broj _______________________________________
izdana u PU _______________________________________________

izjavljujem da ću dužnost predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora*
________________________________________________________________________________
(naziv i adresa biračkog odbora)

obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu s Ustavom , zakonom i ostalim podzakonskim
propisima te da nisam članica/član političke stranke niti kandidatkinja/kandidat na izborima koje
provodim.

____________________________________

________________________

(mjesto i datum)

(potpis)

*precrtati nepotrebno

NAPOMENA: Vlastoručni potpis nije potrebno ovjeriti.
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IZJAVA
O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANICE/ČLANA BIRAČKOG ODBORA ZA PROVEDBU IZBORA ZA
MJESNU SAMOUPRAVU

Ja ____________________________________________ _____________________________
(ime i prezime)

(OIB)

__________________________________________________________________________________________________________________________
(adresa prebivališta)

osobna iskaznica broj _______________________________________
izdana u PU _______________________________________________

izjavljujem da ću dužnost članice/člana biračkog odbora*
________________________________________________________________________________
(naziv i adresa biračkog odbora)

obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu s Ustavom , zakonom i ostalim podzakonskim
propisima te da nisam kandidatkinja/kandidat na izborima za članice/članove vijeća mjesnih odbora i
gradskih četvrti na području na kojem se nalazi biračko mjesto za koje se imenuje birački odbor
kojega sam član.

____________________________________

________________________

(mjesto i datum)

(potpis)

*precrtati nepotrebno

NAPOMENA: Vlastoručni potpis nije potrebno ovjeriti.
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GRAD JASTREBARSKO
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
I GRADSKIH ČETVRTI GRADA JASTREBARSKOG

OMS-7

Članak 27. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i
gradskih četvrti Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 3/13)

RJEŠENJE

O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA
I.
U birački odbor za biračko mjesto broj ________________________________________
imenuju se:
(oznaka biračkog mjesta)
1. ___________________________________________________________, za predsjednika
(Ime i Prezime)

2. ___________________________________________________________,za potpredsjednika
3. ___________________________________________________________, za člana
4. ___________________________________________________________, za člana
5. ___________________________________________________________, za člana
6. ___________________________________________________________, za člana
7. ___________________________________________________________, za člana
8. ___________________________________________________________, za člana
9. ___________________________________________________________, za člana
10. ___________________________________________________________, za člana
II.
Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na naznačenom biračkom mjestu
na izborima za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog.
Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva
____________________________
(mjesto i datum)

_____________________________
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GRAD JASTREBARSKO
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
I GRADSKIH ČETVRTI GRADA JASTREBARSKOG

OMS-8

Članak 29. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i
gradskih četvrti Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 3/13)

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na području Grada Jastrebarskog određuju se biračka mjesta:
1.

biračko mjesto broj 1. u __________________________________________________
(navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog mjesta)

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ________________________________
(točno označiti područje, ulice, kuće i sl.)

2.

biračko mjesto broj 2. u __________________________________________________
(navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog mjesta)

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u ________________________________
(točno označiti područje, ulice, kuće i sl.)

Tako sve do broja posljednjeg biračkog mjesta.

Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva
____________________________
(mjesto i datum)

_____________________________
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Članak 34. stavak 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora
i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 3/13)

GLASAČKI LISTIĆ
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
___________________________________
(naziv mjesnog odbora ili gradske četvrti)

1. NAZIV KANDIDACIJSKE LISTE
IME I PREZIME NOSITELJA LISTE
2. NAZIV KANDIDACIJSKE LISTE
IME I PREZIME NOSITELJA LISTE
3. NAZIV KANDIDACIJSKE LISTE
IME I PREZIME NOSITELJA LISTE

(Tako sve do posljednje kandidacijske liste na zbirnoj listi kandidacijskih lista za
članove vijeća.)

VAŽNA NAPOMENA:
Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva samo jedne kandidacijske
liste za koju se glasuje.
Serijski broj:

MP
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GRAD JASTREBARSKO
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
I GRADSKIH ČETVRTI GRADA JASTREBARSKOG

Članak 42. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 3/13)

Biračko mjesto: _______________________________________
(broj i naziv)

(biračko mjesto)

ZAPISNIK

O RADU BIRAČKOG ODBORA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA
_________________________________________________
(naziv gradske četvrti ili mjesnog odbora)

I.

Birački odbor za biračko mjesto __________________________________________________
(broj i naziv)

u sastavu:

1. ___________________________________________________________, predsjednik
(Ime i Prezime)

2. ___________________________________________________________, potpredsjednik
3. ___________________________________________________________, član
4. ___________________________________________________________, član
5. ___________________________________________________________, član
6. ___________________________________________________________, član
7. ___________________________________________________________, član
8. ___________________________________________________________, član
9. ___________________________________________________________, član
10. ___________________________________________________________, član
sastao se 21. svibnja 2017. godine u ______ (sati) u prostorijama označenog biračkog mjesta i utvrdio
da prostorije u potpunosti odgovaraju – ne odgovaraju (precrtati nepotrebno) uvjetima iz članka 30.
Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Jastrebarskog.
___________________________________________________________________________
II.

(ako ne odgovaraju uvjetima propisanim Zakonom navesti razloge)

Utvrđuje se da je birački odbor od Gradskog izbornog povjerenstva primio potreban izborni
materijal (oglas kandidacijskih lista s pregledno navedenim imenima svih kandidata i zbirnu
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listu kandidacijskih lista, izvod iz popisa birača, glasačke listiće, glasačku kutiju, kemijske
olovke, omotnice i dr.).
Nakon što je postavljena glasačka kutija s istaknutim glasačkim listićem, pripremljen izvod iz
popisa birača i glasački listići, biračko mjesto je otvoreno u ______ sati.

IV. Biračko mjesto zatvoreno je u ______ sati. Biračima zatečenim u 19,00 sati na biralištu omogućeno
je glasovanje, pa je glasovanje završeno u _______ sati.
V. Za vrijeme glasovanja nisu se dogodile nikakve izvanredne okolnosti u smislu odredaba Zakona i
Odluke koje bi trebalo unijeti u zapisnik o radu biračkog odbora (ako su se dogodile takve okolnosti,
tada ih je potrebno opisati u ostavljenom prostoru).

VI. Tijekom vremena određenog za glasovanje, na označenom biračkom mjestu glasovali su sljedeći
birači
a)
Red.
broj

Birači koji su
b) Birači s tjelesnom manom
glasovali na temelju ili nepismeni
potvrde
Red. IME I PREZIME
IME I
broj
PREZIME

c) Birači koji nisu u mogućnosti pristupiti na
biračko mjesto
Red.
broj

IME I PREZIME
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Ako ima više birača od upisanih u tablicu, a pripadaju navedenim kategorijama birača, treba
ih upisati na posebnom listu ili arku, koji je sastavni dio ovog zapisnika.
VII. Birački odbor pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom biračkom mjestu.
Utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja:
1. da je birački odbor preuzeo ukupno glasačkih listića ……………………………… _______;
2. na biračkom mjestu ostalo neupotrijebljenih glasačkih listića ………………. …….._______;
3. da je u izvod iz popisa birača za biračko mjesto upisano birača …………………... _______; A
(upisuje se broj s kojim je zaključen izvadak iz popisa birača)

4. od čega je glasovalo birača ………………………………………………………… ______ ; B
(upisuje se broj birača koji je zaokružen u izvatku iz popisa birača)

5. da je na biračkom mjestu na temelju potvrde za glasovanje
glasovalo je birača …………………………………………………………………. ______; C
6. temeljem navedenog, birački odbor utvrđuje da biračko mjesto za koje se utvrđuje rezultat glasovanja
ima ukupno birača (t.6.=t.3.+ t.5.) …………………………………………………. ______ ; A+C
7. utvrđeno je da je prema izvodu iz popisa birača i uz potvrdu (točka 5. ovog Obrasca)
glasovalo ukupno birača …………………………………………………………... ______ ; B+C
8. otvorena je glasačka kutija za izbor članova vijeća mjesnih odbora i nakon prebrojavanja
glasačkih listića utvrđeno je da je u glasačkoj kutiji bilo ukupno glasačkih listića
(točka 8.=t.9a+t.9b) ………………………………………………………………______; D=E+F
Ako je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji veći od broja birača koji su glasovali (točka 7.
ovog Obrasca), birački odbor prekida utvrđivanje rezultata glasovanja na tom biračkom mjestu
i sav izborni materijal odmah zapečaćuje i upućuje Gradskom izbornom povjerenstvu.
9. a) važećim je utvrđeno glasačkih listića …………………………………………... ________; E
b) nevažećim je proglašeno glasačkih listića ……………………………………… ________; F.
10. Prebrojavanjem važećih glasačkih listića (glasova) utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja:
1. Lista _____________________________________________________________________
(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke ili oznaka kandidacijske liste grupe birača)

___________________________________dobila je glasova __________,
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2. Lista _____________________________________________________________________
(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke ili oznaka kandidacijske liste grupe birača)

___________________________________dobila je glasova __________,

3. Lista _____________________________________________________________________
(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke ili oznaka kandidacijske liste grupe birača)

___________________________________dobila je glasova __________,

4. Lista _____________________________________________________________________
(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke ili oznaka kandidacijske liste grupe birača)

___________________________________dobila je glasova __________,

5. Lista _____________________________________________________________________
(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke ili oznaka kandidacijske liste grupe birača)

___________________________________dobila je glasova __________,

6. Lista _____________________________________________________________________
(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke ili oznaka kandidacijske liste grupe birača)

___________________________________dobila je glasova __________,

7. Lista _____________________________________________________________________
(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke ili oznaka kandidacijske liste grupe birača)

___________________________________dobila je glasova __________,

8. Lista _____________________________________________________________________
(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke ili oznaka kandidacijske liste grupe birača)

___________________________________dobila je glasova __________,
Napomena: i tako za sve kandidacijske liste mjesnog odbora.

VIII. a) Rad biračkog odbora promatrali su - nisu promatrali (nepotrebno precrtati) sljedeći
promatrači:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(navesti ime i prezime promatrača i naziv političke stranke ili predlagatelja birača koji su predložili liste odnosno nevladine udruge)

b)Na ovaj zapisnik promatrači koji su pratili rad biračkog odbora nemaju primjedbe – imaju
sljedeće primjedbe (nepotrebno precrtati):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ako imaju više primjedaba, potrebno ih je određeno navesti na posebnom listu papira koji je sastavni dio ovog zapisnika)

Čitljivi potpisi promatrača:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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IX. Na ovaj zapisnik članovi biračkog odbora nemaju primjedbe – imaju sljedeće primjedbe
(nepotrebno precrtati)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ako imaju primjedbe potrebno ih je određeno navesti)

U________________________________, __________________________,______________
(mjesto)

Član :
1. _________________________
(potpis)

Član:
2._________________________
(potpis)

Član:
3. _________________________
(potpis)

Član:
4. _________________________
(potpis)

Član:
5. _________________________
(potpis)

Član:
6. _________________________
(potpis)

Član:
7. _________________________
(potpis)

Član:
8. _________________________
(potpis

(datum)

(sati)

Predsjednik :
_______________________
(potpis)

Potpredsjednik:
_________________________
(potpis)
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GRAD JASTREBARSKO
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
I GRADSKIH ČETVRTI GRADA JASTREBARSKOG
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Članak 44. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i
gradskih četvrti Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 3/13)

ZAPISNIK

O RADU GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA IZBOR ČLANOVA
VIJEĆA MJESNOG ODBORA/GRADSKE ČETVRTI
____________________________________________________
(naziv gradske četvrti ili mjesnog odbora)

I.

Izborno povjerenstvo prikupilo je i pregledalo izborni materijal sa svih biračkih mjesta.

II. Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na svim biračkim mjestima, utvrđeno je:
A. da izborna jedinica ima ukupno birača ……………………………….. ____________
B. da je ukupno glasovalo birača …………………………………………. ____________
C. da je ukupno glasovalo birača po glasačkim listićima ………………… ____________
D. da je važećim utvrđeno glasačkih listića …………………………...…..._____________
E. da je nevažećim proglašeno glasačkih listića ………………...…………____________
III.

Utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja:
1. Lista _________________________________________________________________
(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke ili oznaka kandidacijske liste grupe birača)

_______________________________dobila je glasova __________,

2. Lista _________________________________________________________________
(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke ili oznaka kandidacijske liste grupe birača)

_______________________________dobila je glasova __________,

3. Lista _________________________________________________________________
(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke ili oznaka kandidacijske liste grupe birača)

_______________________________dobila je glasova __________,

4. Lista _________________________________________________________________
(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke ili oznaka kandidacijske liste grupe birača)

_______________________________dobila je glasova__________,

5. Lista _________________________________________________________________
(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke ili oznaka kandidacijske liste grupe birača)

_______________________________dobila je glasova __________,
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6. Lista _________________________________________________________________
(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke ili oznaka kandidacijske liste grupe birača)

_______________________________dobila je glasova ……………….. __________,
7. Lista _________________________________________________________________
(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke ili oznaka kandidacijske liste grupe birača)

_______________________________dobila je glasova ……………….. __________,
8. Lista _________________________________________________________________
(ime i prezime nositelja liste i naziv političke stranke ili oznaka kandidacijske liste grupe birača)

_______________________________dobila je glasova ……………….. __________,
Napomena: i tako za sve kandidacijske liste mjesnog odbora/gradske četvrti.
IV.

a) Rad Gradskog izbornog povjerenstva promatrali su – nisu promatrali
(nepotrebno precrtati) sljedeći promatrači:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(navesti ime i prezime promatrača i naziv političke stranke ili predlagatelja birača koji su predložili liste odnosno nevladine udruge)

b) Na ovaj zapisnik promatrači koji su promatrali rad Gradskog izbornog
povjerenstva nemaju primjedbe – imaju sljedeće primjedbe (nepotrebno
precrtati):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(ako imaju više primjedaba, potrebno ih je određeno navesti na posebnom listu papira koji je sastavni dio ovog zapisnika)

Čitljivi potpisi promatrača:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
V.

Na ovaj zapisnik članovi Gradskog izbornog povjerenstva nemaju primjedbi –
imaju sljedeće primjedbe (nepotrebno precrtati):

(ako imaju primjedbe potrebno ih je određeno navesti)
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U ____________________________ , __________________________ , _______________
(mjesto)

Član :
1. _________________________
(potpis)

Član:
2._________________________
(potpis)

Član:
3. _________________________
(potpis)

Član:
4. _________________________
(potpis)

(datum)

(sati)

Predsjednik :
_______________________
(potpis)

Potpredsjednik:
_________________________
(potpis)

21. travnja 2017.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 3/13), Gradsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora
i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog (u nastavku teksta: Izborno
povjerenstvo) propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MS-III
postupak kandidiranja za članice/članove vijeća
mjesnih odbora i članice/članove vijeća gradskih
četvrti Grada Jastrebarskog
1. Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.
Prilikom sastavljanja lista predlagatelji su dužni poštivati
načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu.
Predlaganje kandidacijskih lista političkih stranaka
2. Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova
vijeća na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.
Listu kandidata za izbor članova vijeća može samostalno
predložiti jedna politička stranka ili dvije ili više političkih
stranaka.
Predlaganje kandidacijskih lista birača
3. Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa birača.
Broj potpisa koje je potrebno prikupiti određuje se u odnosu
na broj stanovnika pojedinog mjesnog odbora i to najmanje:
1. do 500 stanovnika – 20 potpisa
2. od 501 do 1000 stanovnika – 30 potpisa
3. iznad 1001 stanovnika – 50 potpisa.
Podnositelji kandidacijske liste grupe birača su prva tri po
redu potpisnika kandidacijske liste.
Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu (OMS-4).
Sadržaj kandidacijske liste
4. Prijedlozi lista kandidata podnose se na propisanom obrascu
(OMS-1) - Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranka, odnosno (OMS-2) - Prijedlog kandidacijske
liste grupe birača.
U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv
kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na
listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja
koliko ih se bira.
Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke,
dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su
predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu će
se koristiti i kratice.
Ako su kandidacijsku listu predložili birači, naziv liste je
„kandidacijska lista grupe birača“.
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.
5. Uz prijedlog liste dostavlja se i očitovanje svakog od kandidata na listi o prihvaćanju kandidature(OMS-3), ovjereno od
strane javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva.
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Rok za kandidiranje
6. Prijedlozi lista moraju prispjeti (biti zaprimljeni) Izbornom
povjerenstvu najkasnije u roku od 14 dana od dana stupanja
na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Odustanak od prihvaćene kandidacijske liste
7. Političke stanke koje su predložile prihvaćene kandidacijske
liste mogu na način predviđen statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od
Izbornog povjerenstva.
Za “kandidacijsku listu grupe birača” odluku o odustajanju
donosi nositelj liste.
Pisana obavijest o odustanku mora prispjeti (biti zaprimljena)
u Izbornom povjerenstvu najkasnije 48 sati nakon što je lista
kao prihvaćena bila objavljena od strane Izbornog povjerenstva.
Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije
dopušten nakon isteka roka za kandidiranje te se odustanak
nekog od kandidata neće uvažiti i takva će kandidacijska lista
ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.
Postupak u slučaju prihvaćanja kandidature na više kandidacijskih lista
8. Ako je neki od kandidata dao očitovanje o prihvaćanju kandidature na više kandidacijskih lista za izbor istog vijeća, Izborno povjerenstvo pozvat će tog kandidata da se najkasnije
u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje očituje pri
kojoj kandidaturi ostaje.
Izborno povjerenstvo pozvat će predlagatelja liste s koje je
kandidat odustao da listu dopuni drugim kandidatom u roku
od 24 sata. Ako predlagatelj ne dopuni listu, Izborno povjerenstvo rješenjem će odbiti kandidacijsku listu kao nepravovaljnu.
Postupak u slučaju smrti kandidata s kandidacijske liste
9. Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu od dana objave kandidacijske liste politička stranka odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidata i podnositelj kandidacijske liste grupe birača, mogu
umjesto njega predložiti novog kandidata, bez prikupljanja
potpisa, sve do 10 dana prije dana održavanja izbora.
Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske liste, a
kandidat kojim je dopunjena kandidacijska lista stavlja se na
posljednje mjesto na listi. Redoslijed ostalih kandidata na listi navedenih iza kandidata koji je umro pomiče se za jedno
mjesto prema gore.
Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će se dopuniti
na gore navedeni način, a nositelj liste postat će drugi po redu
kandidat naveden na kandidacijskoj listi.
Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom objavljuje
se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada u roku
od 24 sata od izvršene dopune kandidacijske liste.
Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom.
10. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu 20. travnja 2017. godine i objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“
KLASA: 013-03/17-01/02
URBROJ: 238/12-01-17-5
Jastrebarsko, 20. travnja 2017.

Predsjednica
Mirjana Kopić, dipl. iur. v.r.
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21. travnja 2017.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
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 26. sjednici
održanoj 23. ožujka 2017. godine, donosi

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

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o raspisivanju izbora za općinske načelnike,
gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, a objavit će se u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/17-01/02
URBROJ: 238/12-01-17-4
Jastrebarsko, 23. ožujka 2017.

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

Članak 1.
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
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, 21. svibnja
2017. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 07/09, 2/13, 3/13), Gradsko vijeće grada Jastrebarsko na 26. sjednici održanoj 23. ožujka
2017. godine donosi

ODLUKU
o pokretanju izrade „Lokalne politike za djecu“
I.
Donosi se Odluka o pokretanju izrade „Lokalne politike za
djecu“ (u daljnjem tekstu: Odluka) sa svrhom definiranja aktivnosti i indikatora praćenja kvalitete života djece na području Grada Jastrebarskog.

II.
Ovlašćuje se gradonačelnik za donošenje Odluke o osnivanju
Radne skupine za izradu „Lokalne politike za djecu“

III.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Vijeće za prevenciju
grada Jastrebarskog.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“
KLASA: 021-05/17-01/02
URBROJ: 238/12-01-17-5
Jastrebarsko, 23. ožujka 2017.

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

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 07/09, 2/13, 3/13) i članka 11.
Odluke o grbu i zastavi grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj 8/09) Gradsko vijeće grada Jastrebarsko na 26. sjednici održanoj 23. ožujka 2017. godine donosi

ODLUKU
o davanju odobrenja uporabe grba i imena grada
Jastrebarskog

21. travnja 2017.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
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I.

III.

Odobrava se uporaba grba Grada Jastrebarskog Hrvatskom
motociklističkom savezu, Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb, na način da se grb aplicira na nagradu koja će se uručiti
pobjedniku „KUP-a grada Jastrebarskog“ kao i da se isti koristi u
promotivne svrhe za potrebe utrke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“

II.
Odobrava se uporaba imena „grada Jastrebarskog“ u nazivu
motociklističkih utrka odnosno „KUP grada Jastrebarskog“.

KLASA: 021-05/17-01/02
URBROJ: 238/12-01-17-6
Jastrebarsko, 23. ožujka 2017.

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

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

ZAKLJUČAK
o dodjeli priznanja Grada Jastrebarskog
IGNACU SMETKU
I.
Grad Jastrebarsko dodjeljuje priznanje Ignacu Smetku za
izniman doprinos razvoju vatrogastva i vatrogasne tradicije.

II.
Predmetno priznanje bit će uručeno Ignacu Smetku na sjednici Skupštine DVD-a Stankovo, koja će se održati 11.veljače
2017.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 061-01/17-01/1
URBROJ: 238/12-03-17-1
Jastrebarsko, 10. veljače 2017.
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, 10/14 i 3/16) 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 pružanju usluga radio
emitiranja
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo RADIO JASKA d.o.o.
iz Jastrebarskog, Strossmayerov trg 5, OIB: 16494244763, sklo-

pit će Ugovor o pružanju usluga radio emitiranja za razdoblje od
1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine, predviđeno Planom nabave
za proračunsku 2017. godinu pod evidencijskim brojem F17-017.

II.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
Razdjel: Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije, Glava 01, Program: Opći i administrativni poslovi, Aktivnost: Usluge informiranja.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 430-01/17-01/05
URBROJ: 238/12-02-17-7
Jastrebarsko, 16. veljače 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 20. Zakona o zaštiti na radu („Narodne
novine“, broj 71/14, 118/14 i 154/14) 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 obavljanju poslova
zaštite na radu
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo CULTRO PROJEKT
d.o.o. iz Zagreba, Zagrebačka cesta 191, OIB: 17303121767,
sklopiti će Ugovor o obavljanju poslova zaštite na radu na vrijeme od jedne (1) godine.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu CULTRO PROJEKT d.o.o.
iz Zagreba, Zagrebačka cesta 191, iznos od 4.800,00 kn uvećano za PDV 25% od 1.200,00 kn, odnosno sveukupno iznos od
6.000,00 kn (slovima: šest tisuća kuna i nula lipa).
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III.

Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
Razdjel: Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu upravu
i financije, Glava 01, Program: Lokalna samouprava i administracija, Aktivnost: Administrativni troškovi.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/09
URBROJ: 238/12-02-17-5
Jastrebarsko, 2. ožujka 2017.
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, 10/14 i 3/16) 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 pružanju usluga dizajna i
grafičke pripreme za tisak za potrebe gradske uprave
Grada Jastrebarskog
I.
Grad Jastrebarsko i KRUNOSLAV FRANETIĆ iz Jastrebarskog, Cvetković 22, OIB: 35199490452, vlasnik obrta „DIZAJN
STUDIO FRANETIĆ“ iz Jastrebarskog, Cvetković 22, sklopiti
će Ugovor o pružanju usluga dizajna i grafičke pripreme za tisak
za potrebe gradske uprave Grada Jastrebarskog, na razdoblje od 1
(jedne) godine, predviđeno Planom nabave za proračunsku 2017.
godinu pod evidencijskim brojem nabave F17-020.

II.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
Program: Opći i administrativni poslovi, Aktivnost: Usluge informiranja.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/10
URBROJ: 238/12-02-17-9
Jastrebarsko, 9. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 48. Statuta
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”,
broj 7/09, 2/13 i 3/13), a nakon pregleda i ocjene pravovreme-

21. travnja 2017.

no 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: Rekonstrukcija ulica Tadije Smičiklasa, Prigorske i Braće Radić, dodatni
radovi, odabrana je ponuda ponuditelja MEŽNAR Građevinske
usluge,Belaj 27A, 47250 Duga Resa, OIB: 13592397276.
II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu
i ocjeni ponuda od 9. ožujka 2017., bez odgode, svakom ponuditelju u postupku, na dokaziv način.
III. Ova Odluka postaje izvršna danom dostave ponuditelju
MEŽNAR Građevinske usluge, Belaj 27A, 47250 Duga Resa,
OIB: 13592397276.
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 Rekonstrukcija ulica Tadije Smičiklasa, Prigorske i Braće
Radić, dodatni radovi, broj nabave 3E17-017.
Naručitelj je Poziv na pregovaranje, zajedno s dokumentacijom za nadmetanje poslao 27. veljače 2017., ponuditelju MEŽNAR Građevinske usluge, Belaj 27A, 47250 Duga Resa, OIB:
13592397276. Rok za dostavu ponude bio je 9. ožujka 2017. godine do 9:00 sati.
Ponuditelj je dostavio ponudu u zadanom roku, te je Naručitelj izvršio pregled i ocjenu ponuda 9. ožujka 2017. u 8:30 sati.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je utvrdio
sljedeće:
–– kod gore navedenog ponuditelja ne postoje razlozi za isključenje iz članka 67. Zakona o javnoj nabavi;
–– gore navedeni ponuditelj dostavio je sve tražene dokumente.
Slijedom navedenoga, ponuda tvrtke MEŽNAR Građevinske usluge, Belaj 27A, 47 250 Duga Resa, OIB: 13592397276,
ocijenjena je prihvatljivom i u potpunosti sukladnom uvjetima iz
dokumentacije za nadmetanje, pa je stoga odlučeno kao u točki I.
izreke ove Odluke.
Slijedom navedenog, 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 te se rok mirovanja
ne primjenjuje pa je stoga odlučeno kao u točki III. izreke ove
Odluke.

21. travnja 2017.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Uputa o pravnom lijeku:
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka
javne nabave u pisanom obliku u roku od 5 (pet) dana od dana
od primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu
postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.
KLASA: 433-01/17-01/16
URBROJ: 238/12-02-17-10
Jastrebarsko, 13. ožujka 2017.
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ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o najmu VPN mreže
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo EVOLARE d.o.o. iz
Dugog Sela, Starjak 12, OIB: 27217071053, sklopit će Ugovor
o najmu VPN mreže na određeno vrijeme od 12 mjeseci, predviđeno Planom nabave za proračunsku 2017. godinu po evidencijskim brojem F17-021.

II.

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

Na temelju članka 7. Pravilnika o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) 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
pružanju telekomunikacijskih usluga
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo IT SOFT d.o.o. iz Jastrebarskog, Čabdin 73, OIB: 69149293370, sklopit će Ugovor
o pružanju telekomunikacijskih usluga, na vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci.

II.

Grad Jastrebarsko će za usluge iz točke I. ovog Zaključka
plaćati trgovačkom društvo IT SOFT d.o.o. iz Jastrebarskog,
Čabdin 73, mjesečni iznos od 900,00 kn uvećano za PDV 25%
od 225,00 kn, odnosno sveukupno 1.125,00 kn (slovim: tisućustodvadesetpet kuna i nula lipa) mjesečno.

III.
Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana
su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program:
Lokalna samouprava i administracija, Aktivnost: Administrativni
troškovi.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/12
URBROJ: 238/12-02-17-4
Jastrebarsko, 23. ožujka 2017.
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, 10/14 i 3/16) i članka
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

Grad Jastrebarsko će za nabavu navedenu u točki I. ovog
Zaključka trgovačkom društvu EVOLARE d.o.o. iz Dugog Sela,
Starjak 12, plaćati iznos od 1.690,00 kn uvećano za PDV 25% od
422,50 kn, sveukupno iznos od 2.112,50 kn (slovima: dvijetisućestodvanaest kuna i pedeset lipa) mjesečno.

III.
Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana
su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program:
Lokalna samouprava i administracija, Aktivnost: Administrativni
troškovi.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/12
URBROJ: 238/12-02-17-5
Jastrebarsko, 23. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Osnovnoj školi
„Kardinala Alojzija Stepinca“ Krašić
I.
Odobrava se financijska pomoć Osnovnoj školi „Kardinala Alojzija Stepinca“ Krašić, Krašić bb, 10454 Krašić, OIB
58957365765 u iznosu od 1.500,00 kuna ( slovima: tisuću petsto kuna) za izdavanje monografije u prigodi obilježavanja 30-te
obljetnice odgojno-obrazovnog rada u novoizgrađenoj školi.

II.
Sredstva iz članka I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Aktivnost: Tekuća
zaliha proračuna, R0005, 37219 – ostale nakade iz proračuna u
novcu, a uplatit će se žiro račun škole otvoren kod Zagrebačke banke IBAN HR 902360000-1101557134 s pozivom na broj
6631-2017.

III.
Obvezuje se Osnovna Škola „Kardinala Alojzija Stepinca“
Krašić, da sredstva iz članka I. ovog Zaključka utroši namjenski
te o tome dostavi dokaz Gradu Jastrebarskom u roku od 30 od
izlaska monografije iz tiska.
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IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/14
URBROJ: 238/12-02-17-12
Jastrebarsko, 6. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Osnovnoj školi Klinča Sela za
provođenje programa „škole u prirodi“ za učenike sa
područja Grada Jastrebarskog
I.
Odobrava se financijska pomoć Osnovnoj školi Klinča Sela,
Amruševa 32, 10452 Donja Zdenčina, OIB 21491584612 u
iznosu od 600,00 kuna ( slovima: šesto kuna) za sufinanciranje
troškova troje učenika u „školi u prirodi“ koja se održava u Biogradu u vremenu od 31.svibnja – 2. lipnja 2017. godine. Iznos
sufinanciranja troškova boravka u Biogradu iznosi 200,00 kuna
po učeniku.

II.
Sredstva iz članka I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Aktivnost Tekuća zaliha
proračuna, R0005, 37219 – ostale nakade iz proračuna u novcu,
a uplatit će se žiro račun škole otvoren kod Zagrebačke banke
IBAN HR 352360000-1101510594.

III.
Obvezuje se Osnovna Škola Klinča Sela da sredstva iz članka I. ovog Zaključka utroši namjenski te o tome dostavi dokaz
Gradu Jastrebarskom u roku od 30 dana od završetka programa
„škola u prirodi“.

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo EUROLEASING
d.o.o., Podružnica za prodaju vozila Zagreb iz Zagreba, Remetinečka cesta 98, OIB: 48922277230, sklopit će Ugovor o najmu osobnog vozila – operativni leasing za osobno vozilo FORD
MONDEO, na vrijeme od 1 (jedne) godine, previđeno Planom
nabave za proračunsku 2017. godinu pod evidencijskim brojem
F17-022.

II.

Grad Jastrebarsko obvezuje se za najam osobnog vozila iz
točke I. ovog Zaključka, platiti trgovačkom društvu EUROLEASING d.o.o., Podružnica za prodaju vozila Zagreb iz Zagreba,
Remetinečka cesta 98, iznos od 2.996,57 € uvećano za PDV 25%
od 749,14 €, sveukupno iznos od 3.745,71 € (slovima: tritisućesedamstočetrdesetpet eura i sedamdesetjedan cent), u 12 jednakih obroka, preračunato u kune na dan uplate po srednjem tečaju
HNB-a za euro.

III.

Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
Program: Lokalna uprava i administracija, Aktivnost: Administrativni troškovi.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/14
URBROJ: 238/12-02-17-4
Jastrebarsko, 6. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

IV.

I.

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

Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. iz Zagreba, Magazinska cesta 69, OIB:
53056966535, sklopit će Ugovor o poslovnoj suradnji na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine, u svrhu oslobađanja potrošača od
obveze plaćanja ugovorenih naknada banke, koji svoje novčane
obveze prema Gradu Jastrebarskom podmiruju zadavanjem naloga za plaćanje u poslovnicama Raiffeisenbank Austria d.d.

KLASA: 022-06/17-01/14
URBROJ: 238/12-02-17-13
Jastrebarsko, 6. travnja 2017.
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, 10/14 i 3/16) 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 najmu osobnog vozila –
operativni leasing

II.
Za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka Grad Jastrebarsko obvezuje se trgovačkom društvu Raiffeisenabnk Austria d.d.
iz Zagreba, Magazinska cesta 69, platiti naknadu u visini 0,15%
ukupnog iznosa izvršenih platnih transakcija.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 430-01/17-01/77
URBROJ: 238/12-02-17-3
Jastrebarsko, 11. travnja 2017.

21. travnja 2017.

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

Na temelju članka 302. Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“, broj 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”,
broj 7/09, 2/12 i 3/13), a nakon pregleda i ocjene pravovremeno
pristiglih ponuda u otvorenom postupku javne nabave, evidencijski broj nabave 3E17-018, objavljenom 16. ožujka 2017. u
Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F20004716, donosi se

ODLUKA O ODABIRU
I. Kao najpovoljnija ponuda u otvorenom postupku javne nabave: Uređenje pješačke staze Sud-potok Reka (od Zagrebačke
ulice do Zrinski-Frankopanske ulice) u Jastrebarskom, odabrana
je ponuda zajednice ponuditelja: Ceste Jastrebarsko d.o.o., Venera d.o.o., „Graditelj“ građevinska radnja, vl. Ivan Bakšić i Bravarija Franjević, vl. Davor Franjević.
II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu
i ocjeni ponuda od 11. travnja 2017., bez odgode, svakom ponuditelju u postupku putem EOJN.
III. Ova Odluka postaje izvršna protekom roka mirovanja koji
iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju.
Obrazloženje
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossmayera 13, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je otvoreni
postupak javne nabave, za predmet nabave Uređenje pješačke
staze Sud-potok Reka (od Zagrebačke ulice do Zrinski-Frankopanske ulice) u Jastrebarskom, broj nabave 3E17-018, procijenjena vrijednost nabave bila je 570.000,00 kn.
Naručitelj je Poziv na nadmetanje zajedno s dokumentacijom
o nabavi poslao 15. ožujka 2017. na objavljivanje u Narodne novine, te je isti objavljen 16. ožujka 2017. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2017/S 0F20004716.
Naručitelj je 6. travnja 2017. u 9:00 sati javno otvorio ponude, te je utvrdio da su do isteka roka za dostavu ponuda pristigle
2 (dvije) ponude sljedećih ponuditelja:
1. G.V. –PROM d.o.o., A. Šenoe 2, 10 450 Jastrebarsko, OIB:
64880141785,
2. Zajednica ponuditelja: Ceste Jastrebarsko d.o.o., Dr. F.
Tuđmana 47, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 10339976418, Bravarija Franjević, vl. Davor Franjević, Vinogradarska 16,
10 450 Jastrebarsko, OIB: 30732035959, „Graditelj“ građevinska radnja, vl. Ivan Bakšić, Cvetković 49, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 19239705078, Venera d.o.o., Barilović 1 c,
47 252 Barilović, OIB: 26272148383.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je utvrdio
sljedeće:
–– kod gore navedenih gospodarskih subjekata ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. i 252. ZJN 2016.
–– kod gore navedenih gospodarskih subjekata ne postoje osnove za odbijanje ponude sukladno članku 295. ZJN 2016.
–– kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Naručitelj je u ovom postupku odredio samo cijenu kao kriterij za odabir, sukladno članku 284. i 452. ZJN 2016
Nadalje, tijekom pregleda ponude utvrđena je računska pogreška kod zajednice ponuditelja Ceste Jastrebarsko d.o.o., Dr.
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F. Tuđmana 47, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 10339976418, Bravarija Franjević, vl. Davor Franjević, Vinogradarska 16, 10 450
Jastrebarsko, OIB: 30732035959, „Graditelj“ građevinska radnja, vl. Ivan Bakšić, Cvetković 49, 10 450 Jastrebarsko, OIB:
19239705078, Venera d.o.o., Barilović 1 c, 47 252 Barilović,
OIB: 26272148383 te je, sukladno članku 294. stavak 3. ZJN
2016. od navedenog ponuditelja, odnosno zajednice ponuditelja
zatražen prihvat ispravka računske pogreške.
Gore navedena zajednica ponuditelja prihvatila je ispravak
računske pogreške.
Nakon toga je, sukladno članku 296. ZJN 2016 izvršeno rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ponude.
Slijedom svega navedenoga, ponuda zajednice ponuditelja
Ceste Jastrebarsko d.o.o., Venera d.o.o., „Graditelj“ građevinska
radnja, vl. Ivan Bakšić i Bravarija Franjević, vl. Davor Franjević
ocijenjena je prihvatljivom i sukladnom uvjetima iz dokumentacije o nabavi, te, prema kriteriju najniže cijene, najpovoljnijom,
pa je stoga odlučeno kao u točki I. izreke ove Odluke.
Člankom 301. stavkom 5. ZJN 2016. određeno je da je javni
naručitelj obvezan sve odluke koje donosi u postupcima javne
nabave dostaviti sudionicima putem EOJN HR zajedno sa zapisnikom o pregledu i ocjeni. Sukladno navedenome, odlučeno je
kao u točki II. izreke ove Odluke.
Člankom 307. stavkom 1. ZJN 2016. propisano je da Odluka
o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja stoga je
odlučeno kao u točki III. izreke ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Sukladno čl. 406. ZJN 2016 žalba se izjavljuje u roku 10 dana
od dana primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.
Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja
poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu. Kad je žalba upućena putem ovlaštenog
davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju
poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji,
odnosno naručitelju. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena naručitelju u roku
za žalbu smatrati nepravodobnom. Žalitelj može odustati od žalbe
sve do otpreme odluke Državne komisije o žalbi. Ako žalbu izjavi
zajednica osoba ili tijela iz članka 401. stavka 1. ZJN 2016, odustanak od žalbe proizvodi učinak ako svi članovi zajednice odustanu od žalbe. Odustanak od žalbe ne može se opozvati. Ako žalitelj odustane od žalbe, Državna komisija će obustaviti postupak.
Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene
u čl. 420. ZJN 2016.
Odredbe o naknadi za pokretanje žalbenog postupka i o troškovima žalbenog postupka sadržane su u čl. 430. i 431. ZJN 2016.
KLASA: 022-06/17-01/15
URBROJ: 238/12-02-17-12
Jastrebarsko, 13. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
Na temelju članka 48.Statuta Grada Jastrebarskog ( Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13, 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi
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ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Marijani Hamžik

21. travnja 2017.

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Mariu Ferenčiću

I.

I.

Odobrava se financijska potpora Marijani Hamžik, Kupinec
103/A, Jastrebarsko, u iznosu od 1.000,00 kuna ( slovima: tisuću
kuna), u svrhu prevladavanja teške životne situacije te pokrivanja
troškova puta na svakodnevno liječenje mld. djeteta.

Odobrava se financijska potpora Mariu Ferenčiću, Jurkovo
Selo 27, 10455 Kostanjevac, u iznosu od 1.500,00 kuna ( slovima: tisuću petsto kuna), u svrhu podmirenja mjesečnog troška
najma garsonijere u Krapinskim toplicama, s ciljem liječenja i
fizikalne rehabilitacije teškog invalida.

II.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu
Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Aktivnost Tekuća zaliha
proračuna, R0005, 372 –ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna, a uplatit će se na IBAN HR4023900013207543547,
na ime Marijana Hamžik, Kupinec 103/A, 10450 Jastrebarsko,
OIB 65903355895.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/15
URBROJ: 238/12-02-17-13
Jastrebarsko, 13. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Mirjani Petrić za Janu Petrić

II.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Aktivnost Tekuća zaliha proračuna, R0005, konto 372 – ostale naknade građanima
i kućanstvima iz proračuna, a uplatit će se na račun IBAN HR
8024840083234001413 na ime Mario Ferenčić, Jurkovo Selo 27,
10455 Kostanjevac, OIB 24224809492 .

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/15
URBROJ: 238/12-02-17-15
Jastrebarsko, 13. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog („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

I.

RJEŠENJE
o imenovanju stalnog sastava
Gradskog izbornog povjerenstva

Odobrava se financijska potpora Mirjani Petrić, Bratina 34,
10451 Pisarovina, u iznosu od 2.000,00 kuna (slovima: dvije tisuće kuna), u svrhu kupnje komunikatora za kćer Janu Petrić.

II.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu
Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Aktivnost Tekuća zaliha
proračuna, R0005, 372 – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, a uplatit će se na račun otvoren za namjenu nabavke komunikatora IBAN HR 64 23600003115939045 na ime
Jana Petrić, Bratina 34, 10451 Pisarovina, OIB 91776099402 .

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/15
URBROJ: 238/12-02-17-14
Jastrebarsko, 13. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
Na temelju članka 48.Statuta Grada Jastrebarskog ( Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13, 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

I.
U stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu
izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada
Jastrebarskog imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MIRJANA KOPIĆ, za predsjednicu
SABINA BADURINA, za potpredsjednicu
DANIJELA GILJA, za članicu
IRENA KOZLINA BEG, za članicu
IVANA ŠPANIĆ, za članicu
IVAN FABIJANIĆ, za člana.

II.
Izborno povjerenstvo ima sljedeća prava i dužnosti:
–– izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih četvrti,
–– propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad izbornih tijela,
–– propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora,
–– obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
–– ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za
članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih četvrti,
–– objavljuje kandidacijske liste te sastavlja i objavljuje zbirnu
listu svih kandidacijskih lista za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih četvrti,

21. travnja 2017.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

–– određuje biračka mjesta na području pojedinog mjesnog odbora odnosno gradske četvrti,
–– imenuje članove biračkih odbora te nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
–– nadzire pravilnost izborne promidžbe,
–– prikuplja i zbraja rezultate glasovanja po biračkim mjestima
na području svakog mjesnog odbora odnosno gradske četvrti,
–– objavljuje rezultate izbora za članove vijeća svakog pojedinog mjesnog odbora odnosno gradskih četvrti,
–– objavljuje rezultate izbora po biračkim mjestima na području
pojedinog mjesnog odbora odnosno gradske četvrti na službenoj web stranici Grada,
–– određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, kao i visinu naknade članova stručnog tima prema kriterijima vrednovanja rada,
–– obavlja poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe
propisane posebnim zakonom i obvezatnim uputama,
–– obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom.
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79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,
147/14 i 36/15), članka 2. Odluke o komunalnoj naknadi Grada
Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 3/02
i 11/13) 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 obavljanju poslova održavanja
groblja na području Grada Jastrebarskog
u 2017. godini
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo GROBLJA JASTREBARSKO d.o.o. iz Jastrebarskog, Antuna Mihanovića 14, OIB:
87402436126, sklopit će Ugovor o obavljanju poslova održavanja groblja na području Grada Jastrebarskog u 2017. godini.

II.

KLASA: 013-03/17-01/03
URBROJ: 238/12-02-17-2
Jastrebarsko, 20. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 8. Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji ulica T. Smičiklasa, Prigorske i Braće Radić u Jastrebarskom, KLASA: 430-01/16-01/184, URBROJ: 238/12-02-16-3 od
14. rujna 2016. godine 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 Dodatka Ugovora o izvođenju radova na
rekonstrukciji ulica T. Smičiklasa, Prigorske i Braće
Radić u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko i DENIS BAREŠIĆ, iz Karlovca, Naselje
Gaza 22, OIB: 13592397276, vlasnik obrta „MEŽNAR GRAĐEVINSKE USLUGE“, iz Duge Rese, Belaj 27A, sklopit će Dodatak Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji ulica T. Smičiklasa, Prigorske i Braće Radić u Jastrebarskom, zaključenog
14. rujna 2016. godine, KLASA: 430-01/16-01/184, URBROJ:
238/12-02-16-3, kojim će se rok izvođenja predmetnih radova
produljiti do 14. travnja 2017. godine.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 430-01/16-01/184
URBROJ: 238/12-02-17-8
Jastrebarsko, 27. siječnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
Na temelju članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“, broj, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,

Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
Razdjel 010: Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša, Glava 01, Program: Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost: Održavanje groblja te planirana
Programom održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Jastrebarskog za 2017. godinu („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 10/16).

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
u Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo,
društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 430-01/17-01/33
URBROJ: 238/12-02-17-4
Jastrebarsko, 10. veljače 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 7. Pravilnika o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) 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 elaborata za
produžetak Radničke ceste u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo KOGRAD-PROMET
d.o.o. iz Zagreba, Zadarska ulica 75, OIB: 01754889414, sklopit
će Ugovor o izradi geodetskog elaborata za produžetak Radničke
ceste u Jastrebarskom.
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IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 430-01/17-01/34
URBROJ: 238/12-02-17-3
Jastrebarsko, 10. veljače 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 7. Pravilnika o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) 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 nadzoru
nad izvođenjem radova na izgradnji spremišta za
električne bicikle u Zrinski-Frankopanskoj ulici u
Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko i SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-ARHITEKTONSKI FAKULTET, Zavod za urbanizam, prostorno
planiranje i pejzažnu arhitekturu, Zagreb, Fra Andrije Kačića
Miošića 26, OIB: 42061107444, sklopit će Ugovor o projektantskom nadzoru nad izvođenjem radova na izgradnji spremišta za
električne bicikle u Zrinski-Frankopanskoj ulici u Jastrebarskom.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti izvršitelju - SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-ARHITEKTONSKI FAKULTET, iznos od 4.400,00 kn (slovima:
četritisućečetristo 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, 153/13
i 143/14).

III.
Financijska sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana
su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Razdjel

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

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
90/10, 143/12, 152/14 i 81/15), članka 23. Odluke o uvjetima,
načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj
7/11), članka 12. Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje
prava služnosti na nekretninama i korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 11/14) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13),
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ODLUKU
o osnivanju prava služnosti u svrhu građenja sustava
vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
aglomeracije Jastrebarsko
Članak 1.
Grad Jastrebarsko osniva pravo služnosti u korist trgovačkog
društva VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko, ulica dr.
Franje Tuđmana 47, OIB: 19136164708, na teret dijela nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog, odnosno nekretnina kojima
upravlja Grad Jastrebarsko, u svrhu građenja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko.
Nekretnine na dijelovima kojih se osniva pravo služnosti iz
stavka 1. ovog članka, a prema projektima - zahvatima u prostoru
koji obuhvaćaju pojedinu izgradnju, označene su kao:
oznaka
zemljišta

katastarska
općina

površina
služnosti
(m2)

Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su
Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Razdjel 010:
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša, Glava 01, Program: Izgradnja cesta, Kapitalni projekt:
Izgradnja nerazvrstanih cesta.

KLASA: 430-01/17-01/30
URBROJ: 238/12-02-17-6
Jastrebarsko, 10. veljače 2017.

z.k.ul.br.

III.

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

površina
(m2)

Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu KOGRAD-PROMET d.o.o.
iz Zagreba, Zadarska ulica 75, iznos od 10.700,00 kn (slovima:
desettisućasedamsto 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,
153/13 i 143/14).
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010: Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo,
društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Program: Energetika, Tekući projekt: Energetska
učinkovitost – promet.

k.č.br.

II.

red.br.
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IZGRADNJA RETENCIJSKIH BAZENA R 1 I R 2, 3. SKUPINE
1. 1662/1 nerazvrstana 13644 3433
cesta Bana
T. E. Bakača

Jastrebarsko

627,76

IZGRADNJA ODVODNJE ZAGREBAČKE ULICE
1. 394

put
sjenokoša

667 3462

Jastrebarsko

2,01

2. 769/2

put u ulici
Braće Kazić

153 3462

Jastrebarsko

11,20

Dijelovi nekretnina iz stavka 2. ovog članka na kojima se
osniva pravo služnosti, označeni su u grafičkim prikazima koji se
nalaze u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

21. travnja 2017.
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Članak 2.

Utvrđuje se da je osnivanje prava služnosti koje je predmet
ove Odluke od interesa za Grad Jastrebarsko te se pravo služnosti
na dijelovima nekretnina iz članka 1. ove Odluke osniva bez naknade, sukladno odredbama Odluke o postupku i visini naknade
za osnivanje prava služnosti na nekretninama i korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Jastrebarskog.
Članak 3.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo VODE JASTREBARSKO d.o.o. sklopit će Ugovor o osnivanju prava služnosti, sukladno odredbama ove Odluke.
Članak 4.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okolišta.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/07
URBROJ: 238/12-02-17-3
Jastrebarsko, 16. veljače 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 4. i članka 10. Odluke o uvjetima, načinu
i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/11) i
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog («Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog», broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o kupnji nekretnine

Broj 2 - Stranica 93

KLASA: 022-06/17-01/07
URBROJ: 238/12-02-17-4
Jastrebarsko, 16. veljače 2017.
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
postojećih međa i drugih granica te o novom
razgraničenjiu “
I.
Daje se suglasnost na „Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o novom razgraničenju“ koje je izrađeno od strane
USUS FRUCTUS GEO d.o.o., Jastrebarsko, Antuna Mihanovića
14, u predmetu izrade i provedbe geodetskog elaborata u svrhu
evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih
katastarskih čestica, na k.č.br. 1878/4 k.o. Jastrebarsko, za stranku u postupku Miroslava Šeperića, Jastrebarsko, Radnička cesta
24.
Izvješće se ovjerava za susjednu k.č.br. 1903/2 koja u naravi
predstavlja Radničku cestu u Jastrebarskom, upisano u z.k.ul.br.
P-I k.o. Jastrebarsko kao javno dobro.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/07
URBROJ: 238/12-02-17-5
Jastrebarsko, 16. veljače 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

I.
Odobrava se kupnja nekretnine koja u naravi predstavlja
neizgrađeno zemljište u naselju Zdihovo, označeno kao k.č.br.
2190/4 sa 129 čhv upisano u z.k.ul.br. 3228 k.o. Plešivička Reka
u korist Jurković Zlate, Zdihovo 24 - u 177/288 dijela, Jurković
Darka, Novo Selo Okičko - u 37/288 dijela, Jurković Miroslava,
Zdihovo 24 - u 37/288 dijela i Vučina Marine, Dragovanšćak 38
- u 37/288 dijela, u svrhu izgradnje i uređenja dječjeg igrališta.

II.
Kupoprodajna cijena nekretnine iz točke I. ovog Zaključka
iznosi 37.305,60 kn, a utvrđena je Procjembenim elaboratom za
utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine, izrađenim od strane
C.T.B. d.o.o. iz Jastrebarskog, Borisa Crnila, ing. građ., stalnog
sudskog procjenitelja za graditeljstvo.

III.
Temeljem ovog Zaključka Gradonačelnik i vlasnici nekretnine zaključiti će ugovor o kupoprodaji.

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

Na temelju članka 6. Ugovora o izvođenju radova na uređenju svlačionica NK „Jaska“ u ulici Bana Josipa Jelačića u Jastrebarskom, KLASA: 430-01/17-01/13, URBROJ: 238/12-02-17-4,
od 23. siječnja 2017. godine 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 II. Dodatka Ugovora o izvođenju radova
na uređenju svlačionica NK „Jaska“ u ulici Bana
Josipa Jelačića u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo NIKHOF d.o.o. iz Jastrebarskog, Dragovanšćak 40/a, OIB: 57640421575, sklopit će
II. Dodatak Ugovora o izvođenju radova na uređenju svlačionica
NK „Jaska“ u ulici Bana Josipa Jelačića u Jastrebarskom, KLASA: 430-01/17-01/13, URBROJ: 238/12-02-17-4, zaključenog
23. siječnja 2017. godine, kojim će se rok izvođenja predmetnih
radova produžiti do 10. ožujka 2017. godine.
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II.

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

21. travnja 2017.

rekonstrukcije dijela ulica u Gradu Jastrebarskom (ulica Tadije Smičiklasa, Prigorska ulica i ulica Braće Radić), predviđeno
Planom nabave za proračunsku 2017. godinu pod evidencijskim
brojem 3E17-016.

II.

KLASA: 430-01/17-01/13
URBROJ: 238/12-02-17-14
Jastrebarsko, 23. veljače 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 8. Ugovora o izvođenju radova na uređenju dvorišne zgrade Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalna
služba u Jastrebarskom, KLASA: 433-01/16-01/155, URBROJ:
238/12-02-16-2 od 22. kolovoza 2016. godine 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 II. Dodatka Ugovora o izvođenju radova
na uređenju dvorišne zgrade Općinskog suda u
Novom Zagrebu, Stalna služba u Jastrebarskom

Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu NERING PROJEKT d.o.o.
iz Zagreba, Aleja grada Bologne 70, iznos od 38.000,00 kn (slovima: tridestosamtisuća 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,
153/13, 143/14 i 115/16).

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/09
URBROJ: 238/12-02-17-3
Jastrebarsko, 2. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo UKRAS d.o.o. iz Osijeka, Sv. L. B. Mandića 111p, OIB: 55269070381, sklopit će II.
Dodatak Ugovora o izvođenju radova na uređenju dvorišne zgrade Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalna služba u Jastrebarskom, KLASA: 430-01/16-01/155, URBROJ: 238/12-02-16-4,
zaključenog 22. kolovoza 2016. godine, kojim će se rok izvođenja predmetnih radova produljiti do 17. ožujka 2017.

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

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) 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 pružanju usluga lijevanja
skulpture biskupa Martina Borkovića u gips i broncu
I.

KLASA: 430-01/16-01/155
URBROJ: 238/12-02-17-14
Jastrebarsko, 27. veljače 2017.
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, 10/14 i 3/16) 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 izmjena i dopuna
Glavnog projekta rekonstrukcije dijela ulica u Gradu
Jastrebarskom (ulica Tadije Smičiklasa, Prigorska
ulica i ulica Braće Radić)
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo NERING PROJEKT
d.o.o. iz Zagreba, Aleja grada Bologne 70, OIB: 52783076996,
sklopit će Ugovor o izradi izmjena i dopuna Glavnog projekta

Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo LJEVAONICA
UMJETNINA UJEVIĆ d.o.o. iz Zagreba, Šumećanski put 1,
OIB: 57481673535, sklopiti će Ugovor o pružanju usluga lijevanja skulpture biskupa Martina Borkovića u gips i broncu, predviđeno Planom nabave za proračunsku 2017. godinu pod evidencijskim brojem 2E17-008.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog
Zaključka isplatiti trgovačkom društvu LJEVAONICA UMJETNINA UJEVIĆ d.o.o. iz Zagreba, Šumećanski put 1, iznos od
169.900,00 kn uvećano za PDV 25% od 42.475,00 kn, sveukupno iznos od 212.375,00 kn (slovima: dvjestodvanaesttisućatristosedamdesetpet kuna i nula lipa).

III.
Financijska sredstva za provedbu ovog Zaključka predviđena
su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program:
Izgradnja javnih površina, Kapitalni projekt: Javne površine, 424
– Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti.

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

21. travnja 2017.
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I.

KLASA: 022-06/17-01/09
URBROJ: 238/12-02-17-4
Jastrebarsko, 2. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo CESTE JASTREBARSKO d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko, OIB:
10339976418, sklopit će Ugovor o održavanju dječjih igrališta
na području Grada Jastrebarskog u 2017. godini.

II.
Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) 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 projektnog programa
uz provjeru prostornog kapaciteta dvorca Erdödy u
Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo ARHIKON d.o.o. iz
Zagreba, Ozaljska 49, OIB: 41081073369, sklopiti će Ugovor
o izradi projektnog programa uz provjeru prostornog kapaciteta
dvorca Erdödy u Jastrebarskom, predviđeno Planom nabave za
proračunsku 2017. godinu pod evidencijskim brojem B17-001.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu ARHIKON d.o.o. iz Zagreba, Ozaljska 49, iznos od 62.850,00 kn uvećano za PDV 25%
od 15.712,50 kn, sveukupno iznos od 78.562,50 kn (slovima:
sedamdesetosamtisućapetstošezdesetdvije kune i pedeset lipa).

III.
Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su
Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Razdjel 010:
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša, Glava 01, Program: Zaštita spomenika kulturne baštine,
Kapitalni projekt: Projekt obnove dvorca Erdödy.

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

Financijska sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana
su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program:
Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost: Održavanje
javnih površina i održavanje čistoće te planirana Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 10/16).

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti,
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/09
URBROJ: 238/12-02-17-7
Jastrebarsko, 2. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14
i 36/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o održavanju autobusnih stanica
na području Grada Jastrebarskog u 2017. godini
I.

KLASA: 022-06/17-01/09
URBROJ: 238/12-02-17-6
Jastrebarsko, 2. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 4. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14
i 36/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o održavanju dječjih igrališta na
području Grada Jastrebarskog u 2017. godini

Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo CESTE JASTREBARSKO d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko, OIB:
10339976418, sklopit će Ugovor o održavanju autobusnih stanica na području Grada Jastrebarskog u 2017. godini.

II.
Financijska sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana
su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program:
Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost: Održavanje
javnih površina i održavanje čistoće te planirana Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 10/16).

III.

Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti,
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.
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IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/09
URBROJ: 238/12-02-17-8
Jastrebarsko, 2. ožujka 2017.

21. travnja 2017.

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora s tvrtkom „Ceste Jastrebarsko“
d.o.o. o izvođenju radova na sanaciji odvojka ulice
A. i D. Starčevića u Jastrebarskom
I.

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

Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo „Ceste Jastrebarsko“
d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47, OIB: 10339976418, sklopit će
Ugovor o izvođenju radova na sanaciji odvojka ulice A. i D. Starčevića u Jastrebarskom.

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o priključenju na javnu
odvodnju dvorišne zgrade u Jastrebarskom,
Braće Kazić 6
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će s tvrtkom Vode Jastrebarsko
d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko, Ugovor o priključenju na javnu odvodnju dvorišne zgrade Općinskog suda u Novom
Zagrebu, Stalna služba u Jastrebarskom, na adresi: Jastrebarsko,
Braće Kazić 6.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge iz točke I. ovog Zaključka
isplatiti tvrtki Vode Jastrebarsko d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 47,
Jastrebarsko, iznos od 6.352,14 kn + PDV 1.588,04 kn, odnosno
ukupno 7.940,18 kn (slovima: sedamtisućadevetstotinačetrdeset
kuna i osamnaest lipa).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program: Upravljanje imovinom, Aktivnost: Upravljanje imovinom,
Konto: 363- Pomoći unutar općeg proračuna.

IV.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti,
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

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

Grad Jastrebarsko će za radove navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu „Ceste Jastrebarsko“ d.o.o.,
iznos od 234.397,24 kn (slovima: dvjestotridesetčetiritisućetristodevedesetsedam kuna i dvadesetčetiri lipe) 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, 153/13, 143/14 i 115/16).

III.
Sredstva za provedbu ovog zaključka osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog, Program: Izgradnja cesta, Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta, Konto 451, Dodatna ulaganja
na građevinskim objektima.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/10
URBROJ: 238/12-02-17-3
Jastrebarsko, 9. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 7. Pravilnika o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) 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 stručnom nadzoru nad
izvođenjem radova na sanaciji odvojka ulice A. i D.
Starčevića u Jastrebarskom
I.

KLASA: 022-06/17-01/09
URBROJ: 238/12-02-17-11
Jastrebarsko, 2. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i
3/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo BROSIG PROJEKT
d.o.o. iz Zagreba, Marohnićeva 10, OIB: 10524740410, sklopiti
će Ugovor o stručnom nadzoru nad izvođenjem radova na na sanaciji odvojka ulice A. i D. Starčevića u Jastrebarskom

II.
Grad Jastrebarsko će za poslove stručnog nadzora iz točke
I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu BROSIG PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Marohnićeva 10, iznos od 5.500,00 kn
(slovima: pettisućapetsto 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

21. travnja 2017.
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dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13,
153/13 i 143/14).

III.

Sredstva za provedbu ovog zaključka osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog, Program: Izgradnja cesta, Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta, Konto 451, Dodatna ulaganja
na građevinskim objektima.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/10
URBROJ: 238/12-02-17-4
Jastrebarsko, 9. ožujka 2017.
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vlasništvu Grada Jastrebarskog dati na upravljanje Turističkoj
zajednici Grada Jastrebarskog na vrijeme od 1 (jedne) godine.

II.
Električni bicikli iz točke I. ovog Zaključka daju se na upravljanje bez naknade.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Pododsjek za
EU projekte u Odsjeku za gospodarstvo i društvene djelatnosti
Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo,
društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.

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

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o donaciji
I.
Grad Jastrebarsko prihvaća donaciju 30 komada LED uložaka proizvedenih za zamjenu žarulja i pretspojnih naprava za visokotlačni natrij 70W i 150W, procijenjene vrijednosti 27.360,00
kn (dvadesetsedamtisućatristošezdesetkuna) bez PDV-a, od trgovačkog društva ELEKTROKOVINA d.o.o. Stara cesta 32, 10251
HRVATSKI LESKOVAC, OIB:31397555146.

II.
Grad Jastrebarsko kao primatelj donacije zaključit će s trgovačkim društvom ELEKTROKOVINA d.o.o. kao donatorom
Ugovor o donaciji, u svrhu uređenja međusobnih prava i obveza
ugovornih strana.

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

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/10
URBROJ: 238/12-02-17-6
Jastrebarsko, 9. ožujka 2017.
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, 10/14 i 3/16) 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 pružanju usluga prikupljanja,
odvoza i zbrinjavanja otpada putem mobilnog
reciklažnog dvorišta
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo EKO-FLOR PLUS
d.o.o. iz Oroslavlja, Mokrice 180/c, OIB: 50730247993, sklopit
će Ugovor o pružanju usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja
otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta, na određeno vrijeme od 17. travnja do 17. listopada 2017. godine.

II.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
Program: Zaštita okoliša, Aktivnost: Gospodarenje otpadom.

KLASA: 022-06/17-01/10
URBROJ: 238/12-02-17-5
Jastrebarsko, 9. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji
I.
Grad Jastrebarsko i Turistička zajednica Grada Jastrebarskog
iz Jastrebarskog, Vladka Mačeka 1, OIB: 26627684627, sklopit
će Ugovor o poslovnoj suradnji kojim će se električni bicikli u

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
u Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo,
društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/10
URBROJ: 238/12-02-17-7
Jastrebarsko, 9. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) 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 pružanju usluge održavanja
WEBGIS sustava za potrebe Grada Jastrebarskog
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo PROMET i PROSTOR d.o.o. iz Zagreba, Medarska 56c, OIB: 70482234704,
sklopiti će Ugovor o pružanju usluge održavanja WEBGIS sustava za potrebe Grada Jastrebarskog na vrijeme od 1 (jedne) godine, predvođeno Planom nabave za proračunsku 2017. godinu pod
evidencijskim brojem 10E17-001.

II.
Grad Jastrebarsko će za uslugu navedenu u točki I. ovog Zaključka plaćati trgovačkom društvu PROMET i PROSTOR d.o.o.
iz Zagreba, Medarska 56c, iznos od 2.130,00 kn uvećano za PDV
25% od 532,50 kn, odnosno sveukupno 2.662,50 kn (slovima:
dvijetisućešestošezdesetjedna kuna i pedeset lipa) mjesečno.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program: Izrada dokumenata prostornog planiranja, Tekući projekt: Uspostava GISa Grada.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/10
URBROJ: 238/12-02-17-8
Jastrebarsko, 9. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

21. travnja 2017.
II.

Navedeni iznos isplatit će se iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, glava 01, razdjel 010: Upravni odjel za
imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti,
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Program:
Izgradnja groblja; Kapitalni projekt: Uređenje groblja, konto 386.

III.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se u korist žiro-računa trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko
d.o.o. otvorenog kod Raiffeisenbank Austria d.d., IBAN:
HR9224840081105948655, najkasnije u roku od 30 dana od dana
donošenja ovog Zaključka.

IV.
Nadzor nad provedbom odredbi ovog Zaključka obavljat će
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/10
URBROJ: 238/12-02-17-12
Jastrebarsko, 9. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 80. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15) 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 ustupanju tražbine radi
ispunjenja
I.

Na temelju članka 54. stavka 4. Pravilnika o proračunskom
računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine”, broj
124/14) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog («Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 7/09, 2/13, 3/13), Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

Grad Jastrebarsko kao cesus, trgovačko društvo SUSTAV
JAVNIH BICIKALA d.o.o. iz Zagreba, Prisavlje 2, OIB:
97795935846, kao cedent i ZAGREBAČKA BANKA d.d. iz Zagreba, Trg Bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473, kao cesionar, zaključiti će Ugovor o ustupanju tražbine radi ispunjenja.

ZAKLJUČAK
o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu
Groblja Jastrebarsko d.o.o.

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

I.
Odobrava se kapitalna pomoć trgovačkom društvu Groblja
Jastrebarsko d.o.o. za opremanje objekata mrtvačnica, i to za nabavu 2 kom svijećnjaka TIP I (električni svijećnjak s tri svijeće),
13 kom svijećnjaka TIP II (elektični svijećnjak s dvije električne svijeće i križem) i 20 kom škropilnika, u ukupnom iznosu od
31.770,00 kn (tridesetjednatisućasedamstosedamdeset kuna i
nula lipa).

II.

KLASA: 430-01/16-01/46
URBROJ: 238/12-02-17-10
Jastrebarsko, 10. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni

21. travnja 2017.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) 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 i
montaži oglasnih panoa (ploča)
I.
Grad Jastrebarsko i DAVOR FRANJEVIĆ vlasnik obrta
„BRAVARIJA FRANJEVIĆ“ iz Jastrebarskog, Prhoć, Vinogradarska 16, OIB: 30732035959, sklopit će Ugovor o izradi i
montaži oglasnih panoa (ploča), predviđeno Planom nabave za
proračunsku 2017. godinu pod evidencijskim brojem 1E17-006.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti DAVORU FRANJEVIĆU vlasniku obrta „BRAVARIJA FRANJEVIĆ“ iz Jastrebarskog, Prhoć, Vinogradarska
16, iznos od 132.480,00 kn uvećano za PDV 25% od 33.120,00
kn, sveukupno 165.600,00 kn (slovima: stošezdesetpettisućašesto kuna i nula lipa).

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/11
URBROJ: 238/12-02-17-5
Jastrebarsko, 16. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 176. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), članka 6. stavka 1. podtočke 3. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama
u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/9, 2/13 i 3/13),
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog
I.
Odobrava se prodaja dijela nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog označene kao k.č.br. 388/4 Pašnjak Dugave sa 1583
m2, upisane u z.k.ul.br. 2557, k.o. Jastrebarsko i to novoformirane
kat. čest. br. 388/5 sa 313 m2, trgovačkom društvu EURO CLUB
d.o.o., Zagreb, Vrbanićeva 33, OIB: 15431506626 - vlasniku
građevine izgrađene na dijelu predmetnog zemljišta u vlasništvu
Grada Jastrebarskog - za koju je doneseno Rješenje o izvedenom
stanju izdano od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Jastrebarsko, poslovni broj KLASA: UP/I-361-06/13-02/15630, URBROJ: 238/1-18-05/10-15-11 od 10. travnja 2015. godine, koje
je postalo pravomoćno dana 4. svibnja 2015. godine.
Tržišna vrijednost nekretnine iz stavka 1. ove točke utvrđena
je po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo Ivici Kartelu iz
Zagreba, Zeleni dol 1/c, u iznosu od 250,00 kn po m2 te iznosi
sveukupno 78.250,00 kn.
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II.

Grad Jastrebarsko kao prodavatelj i trgovačko društvo EURO
CLUB d.o.o. kao kupac sklopit će ugovor o kupoprodaji nekretnine iz točke I. ovog Zakjučka, kojim će se ugovoriti obročna otplata kupoprodajne cijene, u 9 mjesečnih rata, s rokom dospijeća
do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec, s time da posljednja rata
dospijeva zaključno do 15. prosinca 2017. godine te uz obvezu
obračuna i isplate zakonske zatezne kamate na zakašnjelo plaćanje svake dospijele, eventualno neplaćene rate.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/11
URBROJ: 238/12-02-17-7
Jastrebarsko, 16. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 84. stavak 2. Odluke o komunalnom redu
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” br. 6/10) 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 zakupu javne površine za
postavljanje kioska
I.
Odobrava se trgovačkom društvu TISAK d.d., Zagreb, Slavonska avenija 11a, OIB: 75917721668, sklapanje novog ugovora o zakupu javne površine za postavljanje kioska na prostoru
Strossmayerovog trga u Jastrebarskom, označenom kao k.č.br.
690, k.o. Jastrebarsko.

II.
Ugovor o zakupu javne površine iz točke I. ovog Zaključka, u
površini od 8,20 m2, sklopit će se na određeno vrijeme od 5 (pet)
godina, s primjenom počev od 1. travnja 2017. godine, u svrhu
obavljanja djelatnosti trgovine novinama i duhanskim prerađevinama u već postavljenom montažnom objektu – kiosku.

III.
Visina naknade za zauzimanje javne površine postavljanjem
kioska iz točke I. i II. ovog Zaključka utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za postavljanje kioska, otvorenih terasa i drugih pokretnih naprava na
javnim površinama u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 3/11), u iznosu od 205,00 kn
mjesečno.
Na utvrđeni iznos naknade, obračunava se porez za korištenje
javnih površina sukladno Odluci o gradskim porezima i o prirezu
poreza na dohodak (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj
6/01), po stopi od 20% što iznosi 41,00 kn mjesečno.

IV.
Za provođenje daljnih upravnih radnji po ovom Zaključku
zadužuje se Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.
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V.

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

21. travnja 2017.

infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 10/16).

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti,
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.

KLASA: 022-06/17-01/11
URBROJ: 238/12-02-17-8
Jastrebarsko, 16. ožujka 2017.
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 Sporazuma
I.
Grad Jastrebarsko i Ordinarijat Križevačke Eparhije kao vlasnik kat. čest. br. 479 označene kao kuća br. 21 i dvorište u Jastrebarskom na kojem se nalazi Župna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Jastrebarskom, sklopiti će Sporazum u svrhu uređenja
međusobnih prava i obveza vezano uz uređenje dijela zemljišta
ispred Župne crkve i darovanja Gradu Jastrebarskom buduće kat.
čest. koja će se formirati na dijelu postojeće kat. čest. br. 479.

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

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/13
URBROJ: 238/12-02-17-3
Jastrebarsko, 30. ožujka 2017.
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, 10/14 i 3/16) 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 izvođenju radova na izgradnji
komunikacijske staze i sanaciji parkirališta na
mjesnom groblju Volavje
I.

KLASA: 022-06/17-01/12
URBROJ: 238/12-02-17-6
Jastrebarsko, 23. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
Temeljem članka 4. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14
i 36/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o održavanju objekata i uređaja
javne rasvjete na području Grada Jastrebarskog u
2017. godini
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo CESTE JASTREBARSKO d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko, OIB:
10339976418, sklopiti će Ugovor o održavanju objekata i uređaja
javne rasvjete na području Grada Jastrebarskog u 2017. godini.

II.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program: Održavanje komunalne infrastrukture, Aktivnost:
Javna rasvjeta te planirana Programom održavanja komunalne

Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo NIKHOF d.o.o. iz Jastrebarskog, Dragovanšćak 40/a, OIB: 57640421575, sklopit će
Ugovor o izvođenju radova na izgradnji komunikacijske staze i
sanaciji parkirališta na mjesnom groblju Volavje.

II.
Grad Jastrebarsko će za radove navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu NIKHOF d.o.o. iz Jastrebarskog, Dragovanšćak 40/a, iznos od 83.420,00 kn (slovima:
osamdesettritisućečetristodvadeset 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, 153/13, 143/14 i 115/16).

III.
Financijska sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana
su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Razdjel
010: Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo,
društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša, Glava 01, Program: Izgradnja groblja, Kapitalni
projekt: Uređenje groblja.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/13
URBROJ: 238/12-02-17-4
Jastrebarsko, 30. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

21. travnja 2017.
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Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) 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 pružanju usluga deratizacije
na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo EKO-DERATIZACIJA d.o.o. iz Zagreba, Črnkovečka 9a, OIB: 38001831721, sklopiti će Ugovor o pružanju usluga deratizacije na području Grada
Jastrebarskog za 2017. godinu, predviđeno Planom nabave za
proračunsku 2017. godinu pod evidencijskim brojem C17-001.

II.
Grad Jastrebarsko će za uslugu navedenu u točki I. ovog
Zaključka isplatiti trgovačkom društvu EKO-DERATIZACIJA
d.o.o. iz Zagreba, Črnkovečka 9a, iznos od 18.900,00 kn uvećano
za PDV 25% od 4.725,00 kn, sveukupno iznos od 23.625,00 kn
(slovima: dvadesettritisućešestodvadesetpet kuna i nula lipa).

III.
Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana
su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program:
Zdravstvo, Aktivnost: Usluge deratizacije i dezinsekcije.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/13
URBROJ: 238/12-02-17-5
Jastrebarsko, 30. ožujka 2017.
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d.o.o. iz Zagreba, Črnkovečka 9a, iznos od 58.800,00 kn uvećano
za PDV 25% od 14.700,00 kn, sveukupno iznos od 73.500,00 kn
(slovima: sedamdesettritisućepetsto kuna i nula lipa).

III.
Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana
su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program:
Zdravstvo, Aktivnost: Usluge deratizacije i dezinsekcije.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/13
URBROJ: 238/12-02-17-6
Jastrebarsko, 30. ožujka 2017.
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 nagodbe
I.
Grad Jastrebarsko i Republika Hrvatska zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici, sklopit će
izvansudsku nagodbu kojom Republika Hrvatska priznaje da je
Grad Jastrebarsko vlasnik nekretnine k.č.br. 5220 pašnjak u Rebru sa 101 čhv, upisane u zk.ul.br. 24, k.o. Čeglje.

II.

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, 10/14 i 3/16) 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 pružanju usluga dezinsekcije
na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
I.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/13
URBROJ: 238/12-02-17-8
Jastrebarsko, 30. ožujka 2017.
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, 10/14 i 3/16) i članka
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo EKO-DERATIZACIJA d.o.o. iz Zagreba, Črnkovečka 9a, OIB: 38001831721, sklopiti će Ugovor o pružanju usluga dezinsekcije na području Grada
Jastrebarskog za 2017. godinu, predviđeno Planom nabave za
proračunsku 2017. godinu pod evidencijskim brojem C17-002.

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru nad
izvođenjem radova na izgradnji produžetka Radničke
ceste u Jastrebarskom

II.

I.

Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog
Zaključka isplatiti trgovačkom društvu EKO-DERATIZACIJA

Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo C.T.B. d.o.o. iz Jastrebarskog, Zagrebačka 12, OIB: 28975255175, sklopit će Ugovor o
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stručnom nadzoru nad izvođenjem radova na izgradnji produžetka Radničke ceste u Jastrebarskom, predviđeno Planom nabave
za proračunsku 2017. godinu pod evidencijskim brojem 3E17018.

21. travnja 2017.
III.

Financijska sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana
su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program:
Izgradnja cesta, Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu C.T.B. d.o.o. iz Jastrebarskog, Zagrebačka 12, iznos od 36.000,00 kn (slovima: tridesetšesttisuća 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, 153/13, 143/14 i
115/16).

III.
Financijska sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana
su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program:
Izgradnja cesta, Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i izgradnja ulica u Gradu.

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/14
URBROJ: 238/12-02-17-3
Jastrebarsko, 6. travnja 2017.
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 Sporazuma o suradnji
I.

KLASA: 430-01/17-01/69
URBROJ: 238/12-02-17-3
Jastrebarsko, 3. travnja 2017.
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, 10/14 i 3/16) 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 izvođenju radova na izgradnji
oborinske kanalizacije u sklopu sanacije klizišta
Jurjevčani
I.
Grad Jastrebarsko i DENIS BAREŠIĆ iz Karlovca, Naselje Gaza 22, OIB: 13592397276, vlasnik obrta „MEŽNAR
GRAĐEVINSKE USLUGE“ iz Duge Rese, Belaj 27A, OIB:
13592397276, sklopit će Ugovor o izvođenju radova na izgradnji
oborinske kanalizacije u sklopu sanacije klizišta Jurjevčani, predviđeno Planom nabave za proračunsku 2017. godinu pod evidencijskim brojem 3E17-006.

II.
Grad Jastrebarsko će za radove navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti Denisu Barešiću iz Karlovca, Naselje Gaza 22,
vlasniku obrta „MEŽNAR GRAĐEVINSKE USLUGE“ iz Duge
Rese, Belaj 27A, iznos od 107.869,80 kn (slovima: stosedamtisućaosamstodevedesetšest kuna i osamdeset 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, 153/13, 143/14 i 115/16).

Grad Jastrebarsko i DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI
ZAVOD iz Zagreba, Grič 3, OIB: 74660437164, sklopit će Sporazum o suradnji na projektu „Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u RH – METMONIC“.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/14
URBROJ: 238/12-02-17-5
Jastrebarsko, 6. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 3. točke 33. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, br.87/08, 136/12 i 15/15), članka 54. stavka 4. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine”, br.124/14 i 115/15) i članka 48. Statuta Grada
Jastrebarskog («Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog», br.7/09,
2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu
Groblja Jastrebarsko d.o.o.
I.
Odobrava se kapitalna pomoć trgovačkom društvu Groblja
Jastrebarsko d.o.o. za troškove opremanja za obavljanje djelatnosti, i to za nabavu 4 klime, 12 usisavača, 3 prijenosna računala i
8 ormara, u ukupnom iznosu od 43.113,19 kn (četrdesettritisućestotinutrinaest kuna i devetnaest lipa).

II.
Odobreni iznos isplatit će se iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, glava 01, razdjel 010: Upravni odjel za
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imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti,
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Program:
Izgradnja groblja; Kapitalni projekt: Uređenje groblja, konto 386.

komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.

III.

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

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se u korist žiro-računa trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko
d.o.o. otvorenog kod Raiffeisenbank Austria d.d., IBAN:
HR9224840081105948655, najkasnije u roku od 30 dana od dana
donošenja ovog Zaključka.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/14
URBROJ: 238/12-02-17-6
Jastrebarsko, 6. travnja 2017.

IV.

KLASA: 022-06/17-01/14
URBROJ: 238/12-02-17-7
Jastrebarsko, 6. travnja 2017.
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

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 pokretanju postupka potpunog izvlaštenja
nekretnina radi izgradnje nerazvrstanih cesta –
tercijarnih prometnica T-2, T-3 u Gospodarskoj zoni
Jalševac u Jastrebarskom
I.
Provest će se postupak potpunog izvlaštenja nekretnina označenih kao:
u k.o. Cvetković
–– k.č.br. 1604/2 put za Jalševcem sa 13 m2;
–– k.č.br. 1605/2 put za Jalševcem sa 8 m2 i
u k.o. Jastrebarsko
–– k.č.br. 3322/2 sa 62 m2.
Svrha izvlaštenja nekretnina iz stavka 1. ove točke je izgradnja nerazvrstanih cesta – tercijarnih prometnica u Gospodarskoj
zoni Jalševac u Jastrebarskom, oznaka T-2, T-3, sukladno Lokacijskoj dozvoli za zahvat u prostoru: građenje dijela tercijarnih
prometnica T-2 i T-3, izdanoj od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije,
Ispostava Jastrebarsko, broj KLASA: UP/I-350-05/12-01/28,
URBROJ: 238/1-18-05/1-13-12 od 16. siječnja 2013. godine,
koja je postala pravomoćna dana 11. veljače 2013. godine i produžena je Rješenjem od 6. veljače 2015. godine, te Parcelacijskim elaboratima izrađenim od strane GEO-LAND, obrt za geodetske poslove, nadzor i promet nekretninama iz Jastrebarskog.

II.
Financijska sredstva potrebna za provedbu postupka potpunog izvlaštenja nekretnina iz točke I. ovog Zaključka osigurana
su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, program:
Razvoj gospodarstva, kapitalni projekt: Razvoj gospodarske zone
Jalševac, osnovni račun 411.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti,

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju
postojećih međa i drugih granica te o novom
razgraničenjiu “
I.
Daje se suglasnost na „Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o novom razgraničenju“ koje je izrađeno od strane
Geodetske poslovnice vl. Darko Dugić iz Jastrebarskog, Donji
Desinec 85 A, u predmetu izrade i provedbe parcelacijskog elaborata za diobu i spajanje katastarskih čestica unutar granica
građevinskog područja u svrhu formiranja građevinske čestice
i rješavanja imovinskopravnih odnosa, na k.č.br. 2351/1, k.č.br.
2352/1, k.č.br. 2354/1, k.č.br. 2356 i k.č.br. 2357/1, sve k.o. Plešivička Reka, za stranku u postupku Ružicu Nežić iz Jastrebarskog,
Mladinska 7.
Izvješće se ovjerava za susjedne k.č.br. 2357/3 i k.č.br.
2357/5, u posjedovnom listu broj 1446 k.o. Plešivička Reka upisane kao javno dobro – putevi - Grad Jastrebarsko, koje u naravi
čine nerazvrstanu cestu, označeno kao Breznik Plešivički NC
0605.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/14
URBROJ: 238/12-02-17-8
Jastrebarsko, 6. travnja 2017.
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 nagodbe
I.
Grad Jastrebarsko i Republika Hrvatska zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici, sklopit će
izvansudsku nagodbu kojom Republika Hrvatska priznaje da je
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Grad Jastrebarsko vlasnik nekretnine k.č.br. 758 pašnjak Antolovka sa 417 čhv, upisane u zk.ul.br. 2899, k.o. Plešivička Reka.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/15
URBROJ: 238/12-02-17-3
Jastrebarsko, 13. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 102. Odluke o komunalnom redu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” br. 6/10) 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 Dodatka Ugovoru o korištenju javne
površine za postavljanje otvorene terase

21. travnja 2017.

na korištenje javna površina u vlasništvu Grada Jastrebarskog za
postavljanje otvorene terase na prostoru Strossmayerovog trga
ispred ugostiteljskog objekta Mazana u Jastrebarskom, na zemljištu označenom kao k.č.br. 690, upisane u zk. ul. br. 2668, k.o.
Jastrebarsko.

II.
Prostor iz točke I. ovog Zaključka daje se korisniku u svrhu
obavljanja vlastite ugostiteljske djelatnosti postavljanjem otvorene terase ukupne površine 36,00 m2 na određeno vrijeme od 3 (
tri ) godine. Vrijeme zakupa obračunava se od 01.svibnja do 30.
rujna za kalendarsku godinu.

III.
Visina naknade za postavljanje otvorene terase iz točke I. i
II. ovog Zaključka utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima
za određivanje zakupnina i naknada za postavljanje kioska, otvorenih terasa i drugih pokretnih naprava na javnim površinama u
vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 3/11), u iznosu od 720,00 kn mjesečno.
Na utvrđeni iznos naknade, obračunava se porez za korištenje
javnih površina sukladno Odluci o gradskim porezima i o prirezu
poreza na dohodak (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj
6/01), po stopi od 20% što iznosi 144,00 kn mjesečno.

I.

IV.

Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo ŽABČIĆ-JASKA
d.o.o. iz Jastrebarskog, Braće Kazić 7, OIB: 45992502944, zaključit će Dodatak Ugovoru o korištenju javne površine za postavljanje otvorene terase na prostoru ispred ugostiteljskog
objekta Caffe bar CASH u Jastrebarskom, Braće Kazić 7, u svrhu
postavljanja otvorene terase za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u površini od 32 m2.

Željko Jerečić iz Jastrebarskog, Donji Desinec 114 kao vlasnik
ugostiteljskog obrta KISS iz Klinča Sela, Karlovačka 15 i Grad
Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o korištenju javne površine za postavljanje otvorene terase, sukladno odredbama ovog Zaključka.

II.
Za provođenje daljnih upravnih radnji po ovom Zaključku
zadužuje se Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/15
URBROJ: 238/12-02-17-4
Jastrebarsko, 13. travnja 2017.

V.
Za provođenje daljnih upravnih radnji po ovom zaključku zadužuje se Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.

VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/15
URBROJ: 238/12-02-17-5
Jastrebarsko, 13. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

Na temelju članka 102. Odluke o komunalnom redu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” br. 6/10) i članka 48. Statuta
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”
broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o korištenju javne površine za postavljanje otvorene
terase
I.
Željku Jerečiću iz Jastrebarskog, Donji Desinec 114, vlasniku
Ugostiteljskog obrta KISS iz Klinča Sela, Karlovačka 15, daje se

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o pružanju usluga očuvanja
genoma stabla obične bukve - središnjeg stabala u
parku Erdödy u Jastrebarskom tijekom 2017. godine
I.
Grad Jastrebarsko i HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT iz
Jastrebarskog, Cvjetno naselje 41, OIB:13579392023, sklopiti će
Ugovor o pružanju usluga očuvanja genoma stabla obične bukve - središnjeg stabala u parku Erdödy u Jastrebarskom tijekom
2017. godine.

21. travnja 2017.
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II.

Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti Hrvatskom šumarskom institutu iz Jastrebarskog,
Cvjetno naselje 41, iznos od 23.760,00 kn (slovima: dvadesettritisućesedamstošezdeset kuna i nula lipa) uvećano za PDV 25%
od 5.940,00 kn, odnosno sveukupno 29.700,00 kn (slovima: dvadesetdevettisućasedamsto kuna i nula lipa).
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barskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o nabavi i ugradnji klima
uređaja za poslovne prostore na II. katu zgrade u ulici
Dr. Franje Tuđmana 47 u Jastrebarskom

III.
Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana
su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program:
Izgradnja javnih površina, Kapitalni projekt: Javne površine.

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

I.
Grad Jastrebarsko i ŽELJKO KOVAČEVIĆ iz Jastrebarskog,
Braće Radić 1, OIB: 34313270833, vlasnik obrta „Ž“-SERVIS
iz Jastrebarskog, Braće Radić 1, sklopiti će Ugovor o nabavi i
ugradnji klima uređaja za poslovne prostore na II. katu zgrade
u ulici Dr. Franje Tuđmana 47 u Jastrebarskom, predviđeno Planom nabave za proračunsku 2017. godinu pod evidencijskim brojem 9E17-002.

II.

KLASA: 022-06/17-01/15
URBROJ: 238/12-02-17-6
Jastrebarsko, 13. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 8. Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji ulica T. Smičiklasa, Prigorske i Braće Radić u Jastrebarskom, KLASA: 430-01/16-01/184, URBROJ: 238/12-02-16-3 od
14. rujna 2016. godine 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 III. Dodatka Ugovora o izvođenju radova
na rekonstrukciji ulica T. Smičiklasa, Prigorske i
Braće Radić u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko i DENIS BAREŠIĆ, iz Karlovca, Naselje
Gaza 22, OIB: 13592397276, vlasnik obrta „MEŽNAR GRAĐEVINSKE USLUGE“, iz Duge Rese, Belaj 27A, sklopit će III.
Dodatak Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji ulica T.
Smičiklasa, Prigorske i Braće Radić u Jastrebarskom, zaključenog 14. rujna 2016. godine, KLASA: 430-01/16-01/184, URBROJ: 238/12-02-16-3, kojim će se rok izvođenja predmetnih
radova produljiti do 30. travnja 2017. godine.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 430-01/16-01/184
URBROJ: 238/12-02-17-16
Jastrebarsko, 13. travnja 2017.
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, 10/14 i 3/16) i članka
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-

Grad Jastrebarsko će za nabavu navedenu u točki I. ovog Zaključka platiti ŽELJKU KOVAČEVIĆU iz Jastrebarskog, Braće
Radić 1, vlasnik obrta „Ž“-SERVIS iz Jastrebarskog, Braće Radić
1, kao izvršitelju, iznos od 30.750,00 kn (slovima: tridesettisućasedamstopedeset kuna i nula lipa). Izvršitelj nije obveznik plaćanja porezana dodanu vrijednost.

III.
Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana
su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program:
Upravljanje imovinom, Aktivnost: Upravljanje imovinom.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-06/17-01-16
URBROJ: 238/12-02-17-3
Jastrebarsko, 20. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 7. Pravilnika o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) 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 izmjena i dopuna
Glavnog projekta vanjske rasvjete i elektroničke
komunikacijske infrastrukture (EKI) u parku oko
dvorca Erdödy u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo MINI-EL d.o.o. iz
Karlovca, Križanićeva 6, OIB: 54914717068, sklopiti će Ugovor o izradi izmjena i dopuna Glavnog projekta vanjske rasvjete
i elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) u parku oko
dvorca Erdödy u Jastrebarskom.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu MINI-EL d.o.o. iz Karlovca,
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Križanićeva 6, iznos od 12.000,00 kn (slovima: dvanaestisuća
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, 153/13, 143/14 i 115/16).

III.
Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su
Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Razdjel 010:
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša, Glava 01, Program: Izgradnja javnih površina, Kapitalni
projekt: Javne površine.

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

21. travnja 2017.

KLASA: 022-06/17-01/07
URBROJ: 238/12-02-17-6
Jastrebarsko, 16. veljače 2017.
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) i Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog,
broj 10/16), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o kapitalnoj donaciji
DVD-u DONJE IZIMJE
I.

KLASA: 021-06/17-01-16
URBROJ: 238/12-02-17-4
Jastrebarsko, 20. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Grad Jastrebarsko sklopit će ugovor o kapitalnoj donaciji
DVD-u DONJE IZIMJE, Izimje 6b, Jastrebarsko, u iznosu od
5.899,05 kuna, u svrhu pokrića troškova vodnog doprinosa za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade vatrogasnog doma i ugostiteljskog objekta u Izimju izgrađenih na k.č. 9694/1, k.o. Čeglje.

II.
Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog («Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 7/09, 2/13 i 3/13), članka 7.
i 16. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada
Jastrebarskog za 2016. – 2020. godinu (“Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog”, broj 8/16), a sukladno Uredbi komisije (EU) br.
1407/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji u 2017. godini
– sektor vinogradarstvo i vinarstvo
I.
Odobrava se isplata kapitalne potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u sektoru vinogradarstva i vinarstva, po korisnicima i iznosima kako slijedi:
Prezime i ime
/naziv

Vrsta
ulaganja

Iznos
potpore IBAN
(kn)

Ljubetić Stjepan
Oprema
Hrastje Pl. 21
za održ.
5.694,00 HR5123600003112149004
OIB: 62302766316 vinograda
Gregorić Franjo
Oprema
Vlaškovec 47
za održ.
6.363,00 HR0223400091160158217
OIB: 36646000422 vinograda

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na IBAN-račun korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz Proračuna Grada Jastrebarskog za
2017. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: razvoj
vinogradarstva – primarna proizvodnja, R0402, konto: 386.

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

Odobrena sredstva isplatit će se na IBAN broj
HR4123900011100132005, otvoren kod Hrvatske poštanske
banke, na ime DVD DONJE IZIMJE, a osigurana su u Proračunu
Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, program: javni red i sigurnost, tekući projekt: legalizacija objekata – DVD domovi, osnovni račun 382, nakon potpisivanja ugovora kojim će biti regulirana
međusobna prava i obveze.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.
KLASA: 022-06/17-01/07
URBROJ: 238/12-02-17-7
Jastrebarsko, 16. veljače 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 8/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava
pristiglih na Javni poziv za sufinanciranje projekata i
aktivnosti udruga u poljoprivredi za 2017. godinu
I.
Za članove Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na
Javni poziv za sufinanciranje projekata i aktivnosti udruga u poljoprivredi za 2017. godinu, imenuju se:
1. Stipe Bučar, predsjednik Povjerenstva,
2. Irena Strmečki Šlat, dipl.iur., članica Povjerenstva,
3. Nadica Žužak, dipl.ing., članica Povjerenstva.

21. travnja 2017.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
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Grada Jastrebarskog», broj 10/16), 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 kapitalnoj donaciju
Udruženju obrtnika Jastrebarsko

KLASA: 022-06/17-01/07
URBROJ: 238/12-02-17-8
Jastrebarsko, 16. veljače 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od
zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08 i 43/09) i članka
48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09, 2/13 i 3/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i
štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Grada Jastrebarskog u 2017. godini, te Provedbeni
plan preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će ugovor o kapitalnoj donaciji
Udruženju obrtnika Jastrebarsko, T. Smičiklasa 3, Jastrebarsko,
u iznosu od 80.000,00 kuna, u svrhu pokrića troškova uređenja
potkrovlja zgrade Doma obrtnika.

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na IBAN-račune korisnika
iz točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna Grada Jastrebarskog za
2017. godinu, program: razvoj malog gospodarstva, aktivnost:
javni radovi, stručno osposobljavanje, osnovni račun: 382.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/09
URBROJ: 238/12-02-17-9
Jastrebarsko, 2. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

I.
Donosi se Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije
je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti
za područje Grada Jastrebarskog u 2017.godini (dalje u tekstu:
Program mjera), te Provedbeni plan preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne
mjere na području Grada Jastrebarskog za 2017.godinu (dalje u
tekstu: Provedbeni plan).
Program mjera i Provedbeni plan, koji je izradio Zavod za
javno zdravstvo Zagrebačke županije, nalaze se u prilogu ovog
Zaključka i čine njegov sastavni dio.

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj
152/08), članka 20. Zakona o boravišnoj pristojbi (Narodne novine, broj 152/08, 59/09, 79/13, 158/13 i 30/14) i članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“,
broj 7/09, 2/13 i 3/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o oslobađanju TZG Jastrebarskog obveze
doznačivanja 30% sredstava boravišne pristojbe
Gradu Jastrebarskom za 2016. i 2017. godinu

II.

I.

Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program: Zdravstvo,
Aktivnost: Usluge deratizacije i dezinsekcije, konto: 323.

Turistička zajednica Grada Jastrebarskog, Vlatka Mačeka 1,
Jastrebarsko, oslobađa se obveze doznačivanja Gradu Jastrebarskom 30% sredstava boravišne pristojbe za 2016. i 2017. godinu.

III.

II.

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

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

KLASA: 022-06/17-01/07
URBROJ: 238/12-02-17-10
Jastrebarsko, 16. veljače 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 16. Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu («Službeni vjesnik

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.
KLASA: 022-06/17-01/09
URBROJ: 238/12-02-17-10
Jastrebarsko, 2. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 14. Ugovora o pružanju usluga pripreme
i prijave projekta na otvoreni poziv „6c2.2. Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, KLASA: 430-01/16-01/271, URBROJ: 238/12-02-17-4 od 30. prosinca 2016. godine 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 Dodatka Ugovora o pružanju usluga
pripreme i prijave projekta na otvoreni poziv „6c2.2.
Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“

Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, program: javni red i sigurnost, tekući projekt: legalizacija objekata – DVD domovi, osnovni račun 382, nakon potpisivanja ugovora kojim će biti regulirana
međusobna prava i obveze.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.
KLASA: 022-06/17-01/10
URBROJ: 238/12-02-17-13
Jastrebarsko, 9. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo RAZBOR d.o.o. iz
Zagreba, IV. Vrbik 6, OIB: 32226836158, sklopit će Dodatak
Ugovora o pružanju usluga pripreme i prijave projekta na otvoreni poziv „6c2.2. Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“,
KLASA: 430-01/16-01/271, URBROJ: 238/12-02-17-4 zaključenog 30. prosinca 2016. godine (dalje u tekstu: Ugovor), kojim
će se izmijeniti članak 7. stavak 4. Ugovora tako da glasi:
„Jamstvo će biti aktivirano ukoliko Prijavljeni projekt ne ispuni slijedeće uvjete: administrativna provjera, kriterij prihvatljivosti te ocjena kvalitete projektnog prijedloga, a koji mora ostvariti minimalni prag prolaznosti sukladno uvjetima propisanim
Natječajem, izuzev ukoliko Projekt bude ocijenjen neprihvatljivim kod administrativne provjere iz razloga neprihvaćanja potvrde Ministarstva kulture kako projekt ne obuhvaća pojedinačno
zaštićeno nepokretno kulturno dobro“.

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

21. travnja 2017.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) i Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog,
broj 10/16), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o kapitalnoj donaciji
DVD-u MALUNJE-HRASTJE
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će ugovor o kapitalnoj donaciji
DVD-u MALUNJE-HRASTJE, Malunje 21a, Jastrebarsko, u
iznosu od 4.563,68 kuna, u svrhu pokrića troškova naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade vatrogasnog doma u
Malunju izgrađenog na k.č. 6240/4/1, k.o. Sveta Ana.

II.

KLASA: 022-06/17-01/10
URBROJ: 238/12-02-17-10
Jastrebarsko, 9. ožujka 2017.
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) i Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog,
broj 10/16), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o kapitalnoj donaciji
DVD-u VRANOV DOL
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će ugovor o kapitalnoj donaciji
DVD-u VRANOV DOL, Vranov Dol 18, Jastrebarsko, u iznosu
od 6.404,85 kuna, u svrhu pokrića troškova naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade vatrogasnog doma u Vranov
Dolu izgrađenog na k.č. 538 i 3459, k.o. Plešivica.

II.
Odobrena sredstva isplatit će se na IBAN broj
HR4523900011100025427, otvoren kod Hrvatske poštanske
banke, na ime DVD VRANOV DOL, a osigurana su u Proračunu

Odobrena sredstva isplatit će se na IBAN broj
HR7823400091110601683, otvoren kod Privredne banke Zagreb, na ime DVD MALUNJE-HRASTJE, a osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, program: javni red
i sigurnost, tekući projekt: legalizacija objekata – DVD domovi,
osnovni račun 382, nakon potpisivanja ugovora kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.
KLASA: 022-06/17-01/10
URBROJ: 238/12-02-17-14
Jastrebarsko, 9. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i 3/13), članka 7.
i 16. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada
Jastrebarskog za 2016. – 2020. godinu (“Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog”, broj 8/16), a sukladno Uredbi komisije (EU) br.
1408/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

21. travnja 2017.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji u 2017. godini
- sektor stočarstvo/ratarstvo I.
Odobrava se isplata kapitalne potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – sektor stočarstvo/ratarstvo, po korisnicima
i iznosima kako slijedi:
Prezime i ime
Desović Ivan
Guci 143
OIB: 08179493916
Cerovac Stjepan
V. Šipak 84
OIB: 17922220977
Perin Dragutin
G. Kupčina 33A
OIB: 82665605334

Iznos
potpore
(kn)

Vrsta
ulaganja

IBAN

freza
malčer

10.352,00 HR9123600003111290610

freza

2.889,00

HR1123600003114746317

roto-kosa 1.950,00

HR5823600003115690154

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na IBAN-račun korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz Proračuna Grada Jastrebarskog za
2017. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: potpore za primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, R0229,
konto: 386.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/10
URBROJ: 238/12-02-17-15
Jastrebarsko, 9. ožujka 2017.

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na IBAN-račun korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz Proračuna Grada Jastrebarskog za
2017. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: razvoj
vinogradarstva – primarna proizvodnja, R0232, konto: 386.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/10
URBROJ: 238/12-02-17-16
Jastrebarsko, 9. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i 3/13), članka 7.
i 16. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada
Jastrebarskog za 2016. – 2020. godinu (“Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog”, broj 8/16), a sukladno Uredbi komisije (EU) br.
1407/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji u 2017. godini
- sektor stočarstvo/ratarstvo I.

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

Odobrava se isplata kapitalne potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – sektor stočarstvo/ratarstvo, po korisnicima
i iznosima kako slijedi:
Prezime i ime

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i 3/13), članka 7.
i 16. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada
Jastrebarskog za 2016. – 2020. godinu (“Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog”, broj 8/16), a sukladno Uredbi komisije (EU) br.
1407/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji u 2017. godini
– sektor vinogradarstvo i vinarstvo
Odobrava se isplata kapitalne potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u sektoru vinogradarstva i vinarstva, po korisnicima i iznosima kako slijedi:
Vrsta
ulaganja

Raica Željka
Pavlovčani 18
malčer
OIB: 68947525631

Iznos
potpore
(kn)
4.103,00

Štetner Tihomir
V. Mačeka 36
OIB: 50381431566
Boričević Marijan
Cvetković 164
OIB: 30898562038

Iznos
potpore
(kn)

Vrsta
ulaganja
traktor
sijačica

IBAN

20.000,00 HR8023400093110784424

gospodar.
20.000,00 HR5123600001102025958
objekt

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na IBAN-račun korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz Proračuna Grada Jastrebarskog za
2017. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: potpore za primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, R0229,
konto: 386.

III.

I.

Prezime i ime
/naziv
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IBAN
HR7223600003114741436

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/11
URBROJ: 238/12-02-17-9
Jastrebarsko, 16. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Temeljem članka 33. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine, broj 73/97 i 174/04) i članka 48. Statuta
Grada Jastrebarskog («Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog»,
broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o isplati pomoći za ublažavanje posljedica od
elementarne nepogode mraza iz travnja 2016. godine

21. travnja 2017.
IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/11
URBROJ: 238/12-02-17-11
Jastrebarsko, 16. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

I.
Odobrava se isplata pomoći za ublažavanje posljedica od
elementarne nepogode mraza iz travnja 2016. godine Bereček Tomici, Mirna ulica 1, Gornji Desinec, Jastrebarsko, OIB:
18382487160, u iznosu od 17.702,00 kuna.

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na IBAN-račun korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, broj: HR4623600003113283606, otvorenog kod zagrebačke banke, iz Proračuna Grada Jastrebarskog
za 2017. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: sufinanciranje elementarnih nepogoda, R0225, konto: 383.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/11
URBROJ: 238/12-02-17-10
Jastrebarsko, 16. ožujka 2017.

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

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Hrvatskom šumarskom
institutu, Jastrebarsko
I.
Odobrava se financijska potpora Hrvatskom šumarskom institutu, Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko, OIB: 1357939023, u
iznosu od 6.000,00 kuna, za organizaciju „7. Dana otvorenih vrata“ koje ove godine označava tema „Biološka raznolikost šuma“,
a održavaju se 18. svibnja 2017. godine u Jastrebarskom.

II.

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

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o kapitalnoj donaciji
Lovačkom društvu „KUNA-CVETKOVIĆ“
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će ugovor o kapitalnoj donaciji
Lovačkom društvu „KUNA-CVETKOVIĆ, Čabdin 99/1, Jastrebarsko, u iznosu od 6.072,78 kuna, u svrhu pokrića troškova komunalnog doprinosa u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade lovačke kuće na k.č. 2850/1, k.o. Cvetković.

II.
Odobrena financijska potpora osigurana je u proračunu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, program: razvoj poljoprivrede,
aktivnost: sufinanciranje rada poljoprivrednih udruga, osnovni
račun: 381.

III.
Isplata odobrene financijske potpore izvršit će se na IBANračun: HR4723600001101959100 otvoren kod Zagrebačke banke na ime LD KUNA-CVETKOVIĆ, a nakon potpisanog ugovora kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze te namjensko
korištenje dodijeljenih financijskih sredstava.

Odobrena sredstva osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost:
sufinanciranje rada poljoprivrednih udruga, konto: 381, a isplatit
će se na IBAN-račun broj: HR7923600001101252461, otvoren
kod Zagrebačke banke na ime Hrvatskog šumarskog instituta,
Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko, nakon potpisanog ugovora kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze vezano uz namjensko korištenje odobrenih sredstava.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/11
URBROJ: 238/12-02-17-12
Jastrebarsko, 16. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 10. Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu («Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog», broj 10/16), Uredbe komisije (EU) br.
1407/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i članka 48. Statuta
Grada Jastrebarskog («Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog»,
broj 7/09, 2/13 i 3/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli potpore za početak poslovanja poduzetnika
u 2017. godini

21. travnja 2017.
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I.

III.

Odobrava se isplata potpore za početak poslovanja poduzetnika u 2017. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:

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

Poduzetnik
Odvjetnik Vladimir
Rađenović
A. Mihanovića 14
OIB: 23419928909
SMART SMART
d.o.o.
Čeglje 83
OIB: 43650159060

Odobreni
iznos IBAN
(kn)

Namjena

Registracija
Uredski
2.207,00 HR0223600001102571980
namještaj
Registracija
Računalna 4.824,00 HR5723600001102562745
oprema

KLASA: 022-06/17-01/11
URBROJ: 238/12-02-17-14
Jastrebarsko, 16. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

II.

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

Odobrena sredstva uplatit će se na IBAN-račun korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna Grada Jastrebarskog za
2017. godinu, program: razvoj malog gospodarstva, aktivnost:
razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, osnovni račun:
352.

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o dodjeli bespovratne potpore za
sufinanciranje izgradnje i stavljanja u rad 1 (jedne)
pametne klupe na području Grada Jastrebarskog

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/11
URBROJ: 238/12-02-17-13
Jastrebarsko, 16. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 14. Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu («Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog», broj 10/16), Uredbe komisije (EU) br.
1407/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i članka 48. Statuta
Grada Jastrebarskog («Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog»,
broj 7/09, 2/13 i 3/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli kapitalne potpore poduzetnicima za nabavu
opreme u 2017. godini
I.
Odobrava se isplata kapitalne potpore poduzetnicima za nabavu opreme u 2017. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:
Poduzetnik

Namjena

Odobreni
iznos
IBAN
(kn)

SMART SMART
d.o.o.
Računalna 7.402,00 HR5723600001102562745
Čeglje 83
oprema
OIB: 43650159060

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na IBAN-račune korisnika
iz točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna Grada Jastrebarskog za
2017. godinu, program: razvoj malog gospodarstva, aktivnost:
poticanje konkurentnosti malog gospodarstva, osnovni račun:
386.

I.
Grad Jastrebarsko i Zagrebačka županija sklopiti će Ugovor
o potpori br. 15-11-8-17 za sufinanciranje izgradnje i stavljanja u
rad 1 (jedne) pametne klupe na području Grada Jastrebarskog, u
ukupnom iznosu od 15.625,00 kn (slovima: petnaesttisućašestodvadesetpet kuna i nula lipa).

II.
Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka ugovorne strane urediti će međusobna prava i obveze te način isplate dodijeljenih
sredstava.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 302-01/17-01/05
URBROJ: 238/12-02-17-30
Jastrebarsko, 30. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o dodjeli bespovratnih
financijskih sredstava za poticanje razvoja javne
turističke infrastrukture u Zagrebačkoj županiji za
2017. godinu broj 15-06-4-17
I.
Grad Jastrebarsko i Zagrebačka županija sklopiti će Ugovor
o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za poticanje razvoja
javne turističke infrastrukture u Zagrebačkoj županiji za 2017.
godinu broj 15-06-4-17, za provedbu projekta „Razvoj E-cikloturizma u Jastrebarskom“, u ukupnom iznosu od 250.000,00 kn
(slovima: dvjestopedesettisućakuna i nula lipa).
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II.

Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka ugovorne strane
urediti će međusobna prava i obveze te način isplate dodijeljenih
sredstava.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 334-01/17-01/09
URBROJ: 238/12-02-17-5
Jastrebarsko, 30. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 10. Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu («Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog», broj 10/16), Uredbe komisije (EU) br.
1407/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i članka 48. Statuta
Grada Jastrebarskog («Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog»,
broj 7/09, 2/13 i 3/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o potpori za početak poslovanja poduzetnika
u 2017. godini
I.
Odobrava se isplata potpore za početak poslovanja poduzetnika u 2017. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:
Poduzetnik

Namjena

Iznos
potpore IBAN
(kn)

Trgovački obrt JANA,
vl. Tomislav Ivančić; Računalna
Novaki Petrovinski 7, oprema i 5.000,00 HR4923600001102540191
Jastrebarsko
programi
OIB: 69260321752

21. travnja 2017.

Jastrebarskog za 2016. – 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 08/16), a sukladno Uredbi komisije (EU) br.
1408/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji u 2017. godini
- sektor stočarstvo/ratarstvo I.
Odobrava se isplata kapitalne potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – sektor stočarstvo/ratarstvo, po korisnicima
i iznosima kako slijedi:
Prezime i ime
/naziv

Iznos
potpore
(kn)

Vrsta
ulaganja

PG Kristijana Banić;
Gornja Kupčina 20, Nabava
1.294,84
Krašić
prskalice
OIB: 75705988017

IBAN

HR2523600003115638271

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na IBAN-račun korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka. Sredstva za provedbu ovog Zaključka
osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: potpore za primarnu
proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, R0200, konto: 386.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/14
URBROJ: 238/12-02-17-10
Jastrebarsko, 6. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na IBAN-račun korisnika iz
točke I. ovog Zaključka. Sredstva za provedbu ovog Zaključka
osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
program: razvoj malog gospodarstva, aktivnost: razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, osnovni račun: 352.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/14
URBROJ: 238/12-02-17-9
Jastrebarsko, 6. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog («Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 7/09, 2/13 i 3/13), članka 7.
i 16. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada
Jastrebarskog za 2016. – 2020. godinu („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 08/16), a sukladno Uredbi komisije (EU) br.
1408/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnjiu 2017. godini
- sektor vinogradarstvo i vinarstvo I.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog («Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 7/09, 2/13 i 3/13), članka 7.
i 16. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada

Odobrava se isplata kapitalne potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u sektoru vinogradarstva i vinarstva, po korisnicima i iznosima kako slijedi:

21. travnja 2017.
Prezime i ime
/naziv
PG Vladimir
Budinščak;
Donja Reka 35,
Jastrebarsko
OIB: 65917155330
PG Ivica Jurkovac;
Celine 36, Gorica
Svetojanska
OIB: 28880639271

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
Iznos
potpore
(kn)

Vrsta
ulaganja

IBAN

Nabava
stroja/ 13.421,10 HR1523600001102255526
malčer
Oprema
za
vinograd

2.653,92 HR8423400091160169836

Broj 2 - Stranica 113

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 02/13 i 03/13) i
Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada
Jastrebarskog za 2017. godinu (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 10/16), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o kapitalnoj donaciji
DVD-u VOLAVJE
I.

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na IBAN-račun korisnika iz
točke I. ovog Zaključka. Sredstva za provedbu ovog Zaključka
osigurana su u Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: razvoj vinogradarstva
i vinarstva; kapitalne pomoći poljoprivrednicima – primarna proizvodnja, R0402, konto: 386.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/14
URBROJ: 238/12-02-17-11
Jastrebarsko, 6. travnja 2017.

Grad Jastrebarsko sklopit će ugovor o kapitalnoj donaciji DVD-u VOLAVJE, Volavje 29B, Jastrebarsko, u iznosu od
10.339,13 kuna, u svrhu pokrića troškova vodnog doprinosa za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade vatrogasnog doma na
k.č. 1659/2, k.o. Volavje.

II.
Odobrena sredstva isplatit će se na IBAN broj
HR0723600001101482289, otvoren kod Zagrebačke banke, na
ime DVD VOLAVJE, a osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, program: javni red i sigurnost, tekući
projekt: legalizacija objekata – DVD domovi, osnovni račun 382,
nakon potpisivanja ugovora kojim će biti regulirana međusobna
prava i obveze.

III.

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

Na temelju članka 14. Ugovora o pružanju konzultantskih
usluga (Projekt G.E.S.T.A“), KLASA: 430-01/17-01/23, URBROJ: 238/12-02-17-4 od 25. siječnja 2017. godine 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 Dodatka Ugovora o pružanju
konzultantskih usluga (Projekt „G.E.S.T.A“)
I.
Grad Jastrebarsko i CENTAR ZNANJA PROFECTUS iz
Jastrebarskog, Zrinski-Frankopanska 18, OIB: 65583867663,
sklopiti će Dodatak Ugovora o pružanju konzultantskih usluga
(Projekt „G.E.S.T.A“), zaključenog 25. siječnja 2017. godine,
KLASA: 430-01/17-01/23, URBROJ: 238/12-02-17-4, kojim će
se izmijeniti članak 11. stavak 1. predmetnog Ugovora.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 430-01/17-01/23
URBROJ: 238/12-02-17-10
Jastrebarsko, 12. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.
KLASA: 021-06/17-01-16
URBROJ: 238/12-02-17-5
Jastrebarsko, 20. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o financiranju programa ljetovanja osoba
s teškoćama u razvoju s područja Grada
Jastrebarskog
I.
Grad Jastrebarsko financirat će program ljetovanja osoba s
teškoćama u razvoju s područja Grada Jastrebarskog koji provodi
ustanova Centar za odgoj i obrazovanje LUG iz Luga Samoborskog, u iznosu od 3.000,00 kn.

II.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program: Socijalna
zaštita, Aktivnost: Invaliditet, Konto: 381, Ostale tekuće donacije, a isplatit će se temeljem Ugovora zaključenim s ustanovom
Centar za odgoj i obrazovanje LUG.
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III.

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

21. travnja 2017.

ugovoru za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za Grad
Jastrebarsko, KLASA: 601-01/11-01/06, URBROJ: 238/12-0212-1 od 12. travnja 2012. godine kojim će se produljiti rok važenja istog do 1. ožujka 2018.godine.

II.

KLASA: 022-06/17-01/07
URBROJ: 238/12-02-17-11
Jastrebarsko, 16. veljače 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 65. stavka 2. alineja 1. u vezi sa člankom
32. stavkom 1. točkom 11. 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, 2/13, 3/13) gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sufinanciranju manifestacije „Advent u Jaski“
I.
Grad Jastrebarsko sufinancirati će manifestaciju „Advent u Jaski“, koja se održavala na prostoru Trga J.J. Strossmayera od 27. studenog 2016.godine do 8. siječnja 2017.godine, u
ukupnom iznosu od 219.268,04 kn.

II.
Iznos iz točke I. ovog zaključka predviđen je u Proračunu
Grada Jastrebarskog, Program: Razvoj gospodarstva, Aktivnost:
Turizam, Osnovni račun: 381, te će se isplatiti Turističkoj zajednici Grada Jastrebarskog na račun IBAN 7223900011100024359,
temeljem Ugovora zaključenim s Turističkom zajednicom Grada
Jastrebarskog.

Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
Proračunski korisnik: Dječji vrtić Radost Jastrebarsko.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti,
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 022-06/17-01/07
URBROJ: 238/12-02-17-13
Jastrebarsko, 16. veljače 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o pokroviteljstvu 30. jubilarnog Festivala pjevača
amatera zabavne glazbe Sveta Jana 2017.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/07
URBROJ: 238/12-02-17-12
Jastrebarsko, 16. veljače 2017.

I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog prihvaća pokroviteljstvo
30. jubilarnog Festivala pjevača amatera zabavne glazbe Sveta
Jana 2017.

II.

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

Prihvaćanje pokroviteljstva ne uključuje financijsku potporu
Grada Jastrebarskog Kulturno-umjetničkom društvu Sveta Jana.

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

Na temelju članka 51. stavka 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”, broj 7/09, 2/13, 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

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

KLASA: 022-06/17-01/07
URBROJ: 238/12-02-17-14
Jastrebarsko, 16. veljače 2017.
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), a u
svezi s člankom 9. Statuta Dječjeg vrtića „Radost“ Jastrebarsko,
gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

21. travnja 2017.
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ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Radost,
Jastrebarsko za sklapanje ugovora
I.
Daje se suglasnost Dječjem vrtiću Radost, Jastrebarsko, za
sklapanje ugovora za sljedeće predmete nabave:
1. Za predmet nabave „Meso i mesne prerađevine“, po grupama
i u vrijednostima kako slijedi:
–– Juneće i teleće meso – tvrtka MM Mesna industrija d.o.o.,
Krašić, Gornje Prekrižje 4, na iznos od 76.800,00 kn bez
PDV-a;
–– Svinjetina – tvrtka MM Mesna industrija d.o.o., Krašić, Gornje Prekrižje 4, na iznos od 36.000,00 kn bez PDV-a;
–– Perad – VINDIJA d.d., Međimurska 6, Varaždin, na iznos od
56.650,00 kn bez PDV-a;
–– Konzervirani i pripremljeni proizvodi od mesa -VINDIJA
d.d., Međimurska 6, Varaždin, na iznos od 25.490,00 kn bez
PDV-a;
2. Za predmet nabave „ Mlijeko i mliječni proizvodi“, po grupama i u vrijednostima kako slijedi:
–– Mlijeko - tvrtka DUKAT d.d., M. Čavića 9, Zagreb, na iznos
od 42.195,00 kn bez PDV-a
–– Različiti mliječni proizvodi - tvrtka DUKAT d.d., M. Čavića
9, Zagreb, na iznos od 75.014,50 kn bez PDV-a;
3. Za predmet nabave „Ostali prehrambeni proizvodi“
–– tvrtka VELPRO CENTAR d.o.o., Zagreb, M. Čavića 1a, na
iznos od 149.330,00 kn bez PDV-a.

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

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.
KLASA: 022-06/17-01/10
URBROJ: 238/12-02-17-17
Jastrebarsko, 9. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o pravnom položaju
vjerskih zajednica (“Narodne novine” broj 83/02), članka 3. u
vezi sa člankom 5. stavka 3. Pravilnika o načinu dodjele, isplate i
kontrole proračunskih sredstava Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 4/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj
7/09, 2/13 i 3/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli namjenske potpore
Župi Svetog Nikole biskupa
I.
Grad Jastrebarsko zaključit će ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u svezi dodjele namjenske potpore Župi Svetog Nikole Biskupa Jastrebarsko, Trg kardinala Alojzija Stepinca,
u iznosu od 25.000,00 kn u svrhu potpore izdavanju knjige “Duhovna baština Stepinčeva i Kuharićeva zavičaja”.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada
Jastrebarskog za 2017. godinu, Program: Religijske, kulturne i
druge službe, Aktivnost: Tekuće donacije vjerskim zajednicama,
Konto: 381, tekuće donacije.

KLASA: 601-02/17-01/3
URBROJ: 238/12-02-17-4
Jastrebarsko, 28. veljače 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju sporazuma o suradnji u provođenju
međunarodnog programa Eko-škole u Republici
Hrvatskoj za 2017. godinu s udrugom Lijepa naša
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Sporazum s udrugom Lijepa
naša o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole
u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu u Osnovnoj školi “Ljubo
Babić” i Dječjem vrtiću “Radost”.

II.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program: Religijske,
kulturne i druge službe, Aktivnost: Rashodi za rekreaciju, kulturni i religijski sadržaj koji nisu razvrstani - rashodi za usluge,
Konto 323.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti,
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 053-03/16-01/8
URBROJ: 238/12-02-17-8
Jastrebarsko, 9. ožujka 2017.
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 Sporazuma o stipendiranju
studenata s područja Grada Vukovara
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I.

Grad Jastrebarsko i Grad Vukovar zaključit će Dodatak
Sporazuma o stipendiranju studenata s područja Grada Vukovara, zaključenog 24. siječnja 2017. godine, KLASA: 430-01/1701/21, URBROJ: 238/12-02-17-2, kojim će se iznos stipendije
za dva studenta s područja Grada Vukovara u akademskoj godini
2016/2017. povećati s 800,00 kn po jednom studentu za dodatnih
200,00 kn, odnosno na 1.000,00 kn po jednom studentu mjesečno, za 10 mjeseci.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 022-06/17-01/11
URBROJ: 238/12-02-17-6
Jastrebarsko, 16. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o pravnom položaju
vjerskih zajednica (“Narodne novine” broj 83/02), članka 3. u
vezi sa člankom 5. stavka 3. Pravilnika o načinu dodjele, isplate i
kontrole proračunskih sredstava Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 4/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj
7/09, 2/13 i 3/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o tekućoj donaciji župnim Caritasima
I.
Odobrava se financijska pomoć župnim Caritasima s područja Grada Jastrebarskog kako slijedi:
Korisnik
Župa svetog Antuna
pustinjaka,
Slavetić 11
OIB: 99341529470
Župa svetog Petra
apostola,
Petrovina 92
OIB: 12351805987
UKUPNO:

Iznos (kn)

IBAN

1.500,00

HR2923900011100028722

1.500,00

HR8823600001101842059

3.000,00

II.
Odobrena sredstva bit će isplaćena na IBAN račune navedenih župa, iz proračuna Grada Jastrebarskog, Program: Religijske,
kulturne i druge službe, Aktivnost: Religija, tekuće donacije vjerskim zajednicama, Caritas, nakon potpisanog ugovora o namjenskom utrošku sredstava.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 022-06/17-01/11
URBROJ: 238/12-02-17-19
Jastrebarsko, 16. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

21. travnja 2017.

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora sa Srednjom školom
Jastrebarsko u svrhu kapitalne pomoći - opremanje
učionice stručnih predmeta ekonomije
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će sa Srednjom školom Jastrebarsko ugovor radi kapitalne pomoći u iznosu od 20.000,00 kn
(dvadesettisuća kuna), i to u svrhu opremanja učionice stručnih
predmeta ekonomije.

II.
Sredstva iz točke I. ovog zaključka osigurana su u Proračunu
Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program: Srednjoškolsko
i visoko obrazovanje, Aktivnost: Sufinanciranje dodatnih potreba
u srednjoškolskom obrazovanju - Kapitalne pomoći županijskim
proračunima, a uplatit će se na IBAN HR6523600001101478723,
na ime Srednje škole Jastrebarsko, Većeslava Holjevca 11, 10450
Jastrebarsko, OIB: 98770826901.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u ‘’Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/17-01/11
URBROJ: 238/12-02-17-15
Jastrebarsko, 16. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora sa Srednjom školom
Jastrebarsko u svrhu kapitalne pomoći - nabava alata
za učionicu praktične nastave
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će sa Srednjom školom Jastrebarsko ugovor radi kapitalne pomoći u iznosu od 2.100,00 kn (dvijetisuće i sto kuna), i to u svrhu nabave alata za učionicu praktične
nastave.

II.
Sredstva iz točke I. ovog zaključka osigurana su u Proračunu
Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program: Srednjoškolsko
i visoko obrazovanje, Aktivnost: Sufinanciranje dodatnih potreba
u srednjoškolskom obrazovanju - Kapitalne pomoći županijskim
proračunima, a uplatit će se na IBAN HR6523600001101478723,
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na ime Srednje škole Jastrebarsko, Većeslava Holjevca 11, 10450
Jastrebarsko, OIB: 98770826901.
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Jastrebarskou svrhu sufinanciranja djelovanja
Školskog sportskog društva “Jastreb”

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/17-01/11
URBROJ: 238/12-02-17-16
Jastrebarsko, 16. ožujka 2017.

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će sa Srednjom školom Jastrebarsko ugovor kojim će regulirati međusobna prava i obveze radi financijske potpore u iznosu od 8.000,00 kn, u svrhu sufinanciranja
djelovanja Školskog sportskog društva “Jastreb”.

II.

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

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora sa Srednjom školom
Jastrebarsko u svrhu sufinanciranja projekata školski list i “GESTA”
I.

Sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka osigurana
su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program:
javne potrebe u sportu, Aktivnost: Sport - ostali korisnici, konto:
381, a uplatit će se na IBAN HR6523600001101478723 na ime
Srednje Škole Jastrebarsko.

III.
Ovo Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u “Službenom vjesniku grada Jastrebarskog”.
KLASA: 022-06/17-01/11
URBROJ: 238/12-02-17-18
Jastrebarsko, 16. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Grad Jastrebarsko sklopit će sa Srednjom školom Jastrebarsko ugovor radi financijske potpore u iznosu od 12.900,00 kn
(dvanaesttisuća i devetsto kuna), i to u svrhu sufinanciranja izdavanja školskog lista (3.900,00 kn) i održavanja projekta “GESTA” (9.000,00 kn).

Na temelju članka 35. stavka 1. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i
94/13) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni Vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

II.

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Plan upisa u
Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko
za pedagošku godinu 2017./2018.

Sredstva iz točke I. ovog zaključka osigurana su u Proračunu
Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program: Srednjoškolsko
i visoko obrazovanje, Aktivnost: Sufinanciranje dodatnih potreba
u srednjoškolskom obrazovanju - Sufinanciranje srednjoškolskih
aktivnosti, a uplatit će se na IBAN HR6523600001101478723,
na ime Srednje škole Jastrebarsko, Većeslava Holjevca 11, 10450
Jastrebarsko, OIB: 98770826901.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/17-01/11
URBROJ: 238/12-02-17-17
Jastrebarsko, 16. ožujka 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o sportu (“Narodne
novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15
i 19/16) 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 sa Srednjom školom

I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog izdaje suglasnost Dječjem vrtiću „Radost“ Jastrebarsko, na Plan upisa djece za pedagošku godinu 2017./2018., koji se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/15
URBROJ: 238/12-02-17-7
Jastrebarsko, 13. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o financiranju
javnih potreba Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 8/15) i 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 sufinanciranju manifestacije
„Vatrogasno natjecanje 7. Kup DVD-a Petrovina“
I.
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u svezi sufinanciranja manifestacije „Vatrogasno natjecanje 7. Kup DVD-a Petrovina“ s udrugom Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrovina, Petrovina 87, Jastrebarsko,
OIB: 79142230643, i to u ukupnom iznosu od 8.000,00 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada
Jastrebarskog za 2017.godinu, Program: Razvoj gospodarstva,
Aktivnost: Turizam, Konto: 381, tekuće donacije.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti,
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/15
URBROJ: 238/12-02-17-8
Jastrebarsko, 13. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o financiranju
javnih potreba Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 8/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13),
gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sufinanciranju manifestacije
„30. Festival pjevača amatera Sveta Jana 2017.“
I.
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u svezi sufinanciranja manifestacije „30. Festival pjevača amatera Sveta Jana 2017.“ s udrugom Kulturno
umjetničko društvo Sveta Jana, OIB: 92233122785, i to u ukupnom iznosu od 4.000,00 kn.

21. travnja 2017.
IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/15
URBROJ: 238/12-02-17-9
Jastrebarsko, 13. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o financiranju
javnih potreba Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 8/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13),
gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sufinanciranju projekta
„Troškovi putovanja na sajam Gudovec“
I.
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u svezi sufinanciranja projekta „Troškovi putovanja na sajam Gudovec“ s udrugom Pčelarska udruga Lipa Jastrebarsko 1990., Plešivička 58, Jastrebarsko, OIB:
55564237104, i to u iznosu od 2.500,00 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada
Jastrebarskog za 2017.godinu, Program: Razvoj poljoprivrede,
Aktivnost: Sufinanciranje rada poljoprivrednih udruga, Konto:
381, tekuće donacije

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti,
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/17-01/15
URBROJ: 238/12-02-17-10
Jastrebarsko, 13. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada
Jastrebarskog za 2017.godinu, Program: Razvoj gospodarstva,
Aktivnost: Turizam, Konto: 381, tekuće donacije.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti,
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 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 financijskoj potpori
trgovačkom društvu MAM-VIN d.o.o., Zagreb

21. travnja 2017.
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I.

Odobrava se financijska potpora trgovačkom društvu MAMVIN d.o.o. iz Zagreba, Selska cesta 41, OIB: 34820822151 u
iznosu od 5.000,00 kuna, u svrhu reklamiranja jaskanskih vinara
u knjizi „Atelje okusa – Hrvatska tradicijska kuhinja“ te reviji
„Svijet u čaši“.

II.
Odobrena sredstva osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost:
sufinanciranje rada poljoprivrednih udruga, konto: 381, a isplatit
će se na IBAN-račun broj: HR5323600001101367001, otvoren
kod Zagrebačke banke na ime trgovačkog društva MAM-VIN,
nakon potpisanog ugovora kojim će biti regulirana međusobna
prava i obveze vezano uz namjensko korištenje odobrenih sredstava.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-06/17-01-16
URBROJ: 238/12-02-17-6
Jastrebarsko, 20. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju programa
predškolskog odgoja
I.
Grad Jastrebarsko zaključit će s Gradom Velika Gorica i
Dječjim vrtićem Radost, Jastrebarsko, Sporazum o sufinanciranju programa predškolskog odgoja za mldb. Amaliju Režek iz
Velike Gorice, Slavka Kolara 9.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-06/17-01-16
URBROJ: 238/12-02-17-8
Jastrebarsko, 20. travnja 2017.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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SADRŽAJ

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR
ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH
ČETVRTI GRADA JASTREBARSKOG
1. Obvezatne upute broj MS-I

57

2. Obvezatne upute broj MS-II

58

3. Obvezatne upute broj MS-III

83

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora i gradskih četvrti na području
Grada Jastrebarskog

84

2. Odluka o pokretanju izrade
„Lokalne politike za djecu“

84

3. Odluka o davanju odobrenja uporabe grba i
imena grada Jastrebarskog

84

AKTI GRADONAČELNIKA
1. Zaključak o dodjeli priznanja Grada Jastrebarskog
Ignacu Smetku

85

2. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju
usluga radio emitiranja

85

3. Zaključak o sklapanju Ugovora o obavljanju
poslova zaštite na radu

85

4. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga
dizajna i grafičke pripreme za tisak za potrebe
gradske uprave Grada Jastrebarskog

86

5. Odluka o odabiru

86

6. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju
telekomunikacijskih usluga

87

7. Zaključak o sklapanju Ugovora o najmu VPN mreže

87

8. Zaključak o financijskoj pomoći Osnovnoj školi
„Kardinala Alojzija Stepinca“ Krašić

87

9. Zaključak o financijskoj pomoći učenicima
Osnovne škole „Klinča Sela“-škola u prirodi

88

10. Zaključak o sklapanju Ugovora o najmu
- operativni leasing

88

11. Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

88

12. Odluka o odabiru

89

13. Zaključak o financijskoj potpori Marijani Hamžik

90

14. Zaključak o financijskoj potpori Mirjani Petrić
za Janu Petrić

90

15. Zaključak o financijskoj potpori Mariu Ferenčiću

90

16. Rješenje o imenovanju stalnog sastava
Gradskog izbornog povjerenstva

90

17. Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o
izvođenju radova na rekonstrukciji ulica
T. Smičiklasa, Prigorske i Braće Radić

91

18. Zaključak o sklapanju Ugovora o obavljanju
poslova održavanja groblja na području
Grada Jastrebarskog u 2017. godini

91

19. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi
geodetskog elaborata za produžetak
Radničke ceste u Jastrebarskom

91

20. Zaključak o sklapanju Ugovora o projektantskom
nadzoru nad izvođenjem radova na izgradnji
spremišta za električne bicikle u
Zrinski-Frankopanskoj ulici u Jastrebarskom

92

21. Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu građenja
sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko

92

22. Zaključak o kupnji nekretnine

93

23. Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o
utvrđivanju postojećih međa i drugih granica te
o novom razgraničenju

93

24. Zaključak o sklapanju II. Dodatka Ugovora
o izvođenju radova na uređenju svlačionica
NK „Jaska“ u ulici Bana Josipa Jelačića
u Jastrebarskom

93

25. Zaključak o sklapanju II. Dodatka Ugovora
o izvođenju radova na uređenju dvorišne zgrade
Općinskog suda u Novom Zagrebu,
Stalna služba u Jastrebarskom

94

26. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi izmjena
i dopuna Glavnog projekta rekonstrukcije dijela
ulica u Gradu Jastrebarskom (ulica T. Smičiklasa,
Prigorska ulica i ulica Braće Radić)

94

27. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga
lijevanja skulpture biskupa Martina Borkovića u
gips i broncu

94

28. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi projektnog
programa uz provjeru prostornog kapaciteta
dvorca Erdody u Jastrebarskom

95

29. Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju
dječjih igrališta na području Grada Jastrebarskog
u 2017. godini

95

30. Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju
autobusnih stanica na području
Grada Jastrebarskog u 2017. godini

95

31. Zaključak o sklapanju Ugovora o priključenju
na javnu odvodnju dvorišne zgrade u Jastrebarskom,
Braće Kazić 6

96
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32. Zaključak o sklapanju Ugovora s tvrtkom
„Ceste Jastrebarsko“ d.o.o. o izvođenju radova
na sanaciji odvojka ulice A. i D. Starčevića
u Jastrebarskom

96

33. Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom
nadzoru nad izvođenjem radova na sanaciji
odvojka ulice A. i D. Starčevića u Jastrebarskom

96

34. Zaključak o sklapanju Ugovora o donaciji

97

35. Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

97

36. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga
prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada putem
mobilnog reciklažnog dvorišta

97

37. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju
usluge održavanja WEBGIS sustava za potrebe
Grada Jastrebarskog

98

38. Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom
društvu Groblja Jastrebarsko d.o.o.

98

39. Zaključak o sklapanju Ugovora o ustupanju
tražbine radi ispunjenja

98

40. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi i montaži
oglasnih panoa (ploča)

99

41. Zaključak o prodaji nekretnine u vlasništvu
Grada Jastrebarskog

99

42. Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu javne
površine za postavljanje kioska

99

43. Zaključak o sklapanju Sporazuma

100

44. Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju
objekata i uređaja javne rasvjete na području
Grada Jastrebarskog u 2017. godini

100

45. Zaključak o sklapanju Ugovora o izvođenju radova
na izgradnji komunikacijske staze i sanaciji
parkirališta na mjesnom groblju Volavje

100

46. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga
deratizacije na području Grada Jastrebarskog
za 2017. godinu

101

47. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga
dezinsekcije na području Grada Jastrebarskog
za 2017. godinu

101

48. Zaključak o sklapanju nagodbe

101
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54. Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o
utvrđivanju postojećih međa i drugih granica
te o novom razgraničenju“

103

55. Zaključak o sklapanju nagodbe

103

56. Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovoru o
korištenju javne površine za postavljanje
otvorene terase

104

57. Zaključak o korištenju javne površine za
postavljanje otvorene terase

104

58. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju
usluga očuvanja genoma stabla obične bukve
- središnjeg stabla u parku Erdödy u
Jastrebarskom tijekom 2017. godine

104

59. Zaključak o sklapanju III. Dodatka Ugovora o
izvođenju radova na rekonstrukciji ulica
T. Smičiklasa, Prigorske i Braće Radić
u Jastrebarskom

105

60. Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi i
ugradnji klima uređaja za poslovne prostore
na II. katu zgrade u ulici DR. F. Tuđmana 47 u
Jastrebarskom

105

61. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi izmjena
i dopuna Glavnog projekta vanjske rasvjete i
elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI)
u parku oko dvorca Erdody u Jastrebarskom

105

62. Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj
proizvodnji u 2017. godini-sektor vinogradarstvo
i vinarstvo

106

63. Zaključak o sklapanju Ugovora o kapitalnoj
donaciji DVD-u Donje Izimje

106

64. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje
prijava pristiglih na Javni poziv za sufinanciranje
projekata i aktivnosti udruga u poljoprivredi za
2017. godinu

106

65. Zaključak o donošenju Programa mjera suzbijanja
patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca
(Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,
organizirano i sustavno suzbijanje mjerama
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od
javnozdravstvene važnosti za područje
Grada Jastrebarskog u 2017.godini, te Provedbeni
plan preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere
na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
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70. Zaključak o sklapanju Ugovora o kapitalnoj
donaciji DVD-u Malunje-Hrastje
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školom Jastrebarsko u svrhu sufinanciranja
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99. Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa u
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80. Zaključak o sklapanju Ugovora o dodjeli
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županiji za 2017. godinu broj 15-06-4-17
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poduzetnika u 2017. godini
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