SLUŽBENI VJESNIK
GRADA
Broj 3

JASTREBARSKOG

GODINA XLIX

29. travnja 2016.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
II.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09, 2/13 i 3/13), a na prijedlog
Povjerenstva za imenovanje ulica, naselja i trgova, Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 20. sjednici održanoj 28. travnja 2016.
godine, donosi

U sklopu Spomen-obilježja iz točke I. ove Odluke, biti će
postavljen križ autora vlč. Zlatka Suca „TRI OTAJSTVA“, te
spomen ploča stradalima u Domovinskom ratu.

ODLUKU
o imenovanju javne površine Spomen-obilježje
nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova

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

I.
Donosi se Odluka o imenovanju javne površine Spomen-obilježje nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova, na k.č.br.871
k.o. Jastrebarsko, u gradu Jastrebarskom.

II.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/16-01/03
URBROJ: 238/12-01-16-6
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.

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

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09, 2/13 i 3/13), Gradsko
vijeće Grada Jastrebarskog na 20. sjednici održanoj 28. travnja
2016. godine, donosi

ODLUKU
o izgradnji Spomen-obilježja nevinoj patnji hrvatskih
žrtava svih ratova
I.
Donosi se Odluka o izgradnji Spomen-obilježja nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova, na k.č.br. 871 k.o. Jastrebarsko,
u Gradu Jastrebarskom.

III.

KLASA: 021-05/16-01/03
URBROJ: 238/12-01-16-7
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.

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

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradsko
vijeće Grada Jastrebarskog na 20. sjednici održanoj 28. travnja
2016. donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na sklapanje sporazuma u
svrhu uređenja međusobnih prava i obveza za zahvat
u prostoru: Rekonstrukcija raskrižja ulice Vladka
Mačeka, produžetka ulice Petra Svačića i ulice
Bana Josipa Jelačića u Jastrebarskom s trgovačkim
društvima Hrvatske ceste d.o.o. i Županijska uprava
za ceste Zagrebačke županije d.o.o.
Članak 1.
Utvrđuje se interes Grada Jastrebarskog za zahvat u prostoru: rekonstrukcija ulice Vladka Mačeka koja u naravi predstavlja državnu cestu označenu kao D1 kojom upravlja trgovačko
društvo Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba i rekonstrukcija dijela
ulice Petra Svačića i ulice Bana Josipa Jelačića u Jastrebarskom,
sukladno Lokacijskoj dozvoli poslovni broj KLASA: UP/I-35005/15-01/00021, URBROJ: 238/1-18-05/1-16-0003 od 11. travnja 2016. godine, izdanoj od strane Upravnog odjela za prostorno
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uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Jastrebarsko.
Članak 2.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Jastrebarskog da sukladno odredbi članka 1. ove Odluke s trgovačkim društvima Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba i Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije d.o.o. zaključi sporazume kojima će se urediti
međusobna prava i obveze u svrhu realizacije zahvata u prostoru
utvrđenog fazom I. i III. Lokacijske dozvole.

29. travnja 2016.
V.

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/16-01/03
URBROJ: 238/12-01-16-11
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.

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

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/16-01/03
URBROJ: 238/12-01-16-8
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.

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

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12 i
143/13) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradsko vijeće
Grada Jastrebarskog na 20. sjednici održanoj 28. travnja 2016.
godine, donosi

PROGRAM
korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području
Grada Jastrebarskog
I.
Ovim programom utvrđuje se namjensko korištenje ostvarenih sredstava naknade koja se naplaćuje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Jastrebarskog, a pripadaju Gradu Jastrebarskom (u daljnjem tekstu:
naknada).
Sredstva naknade koriste se namjenski za izradu prostornih
planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu
i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih naselja.

II.
Ovaj Program donosi se za 2016. godinu.

III.
Planirana sredstva u iznosu od 300.000,00 kn namjenski će
se koristiti za financiranje odnosno pariticipaciju u troškovima
realizacije programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, i to:
–– za prostorno planiranje u iznosu od 100.000,00 kn
–– za izgradnju komunalno-vodnih građevina u iznosu od
200.000,00 kn.

IV.
Nominalni iznos sredstava naknade u proračunskoj godini
ovisi o broju i vrsti riješenih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito
izgrađenih zgrada na području Grada Jastrebarskog.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 31.
stavka 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog broj 7/11) i članka 37. Statuta Grada
Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09,
2/13 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 20. sjednici
održanoj 28. travnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa općeg dobra kojim upravlja
Grad Jastrebarsko
Članak 1.
Ukida se status općeg dobra za:
–– k.č.br. 1573/3 nogostup u ulici Trešnjevka sa 160 m2 i
–– k.č.br. 1574/4 nogostup u ulici Trešnjevka sa 75 m2,
obje upisane u z.k.ul.br. 3220, k.o. Jastrebarsko kao opće dobro kojim upravlja Grad Jastrebarsko.
Članak 2.
Temeljem ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Jastrebarsko
Općinskog suda u Novom Zagrebu, provesti će brisanje statusa
općeg dobra na nekretninama navedenim u članku 1. ove Odluke
kojim upravlja Grad Jastrebarsko, uz istodobni upis prava vlasništva istih na ime i u korist Grada Jastrebarskog.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/16-01/03
URBROJ: 238/12-01-16-12
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.

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

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 31.
stavka 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog broj 7/11) i članka 37. Statuta Grada
Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09,
2/13 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 20. sjednici
održanoj 28. travnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

29. travnja 2016.
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Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi za:
–– k.č.br. 3090/1 put Mrzlo polje sa 490 m2 i
–– k.č.br. 4060/6 put Jaska - Čabdin sa 1051 m2,
obje upisane u z.k.ul.br. P-I, k.o. Jastrebarsko, obzirom da je
trajno prestala potreba korištenja dijela nerazvrstane ceste koje su
navedene katastarske čestice bile dio.
Članak 2.
Temeljem ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Jastrebarsko
Općinskog suda u Novom Zagrebu, provesti će brisanje statusa
javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama navedenim u članku 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u
korist Grada Jastrebarskog.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/16-01/03
URBROJ: 238/12-01-16-13
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić, 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, 76/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12, i 152/14), članka 4. stavka 2. Odluke o uvjetima, načinu
i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/11) i
članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradsko vijeće Grada
Jastrebarskog na 20. sjednici održanoj 28. travnja 2016. godine,
donosi

ODLUKU
o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni
Jalševac Jastrebarskom
Članak 1.
Odobrava se prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog, označenih kao:
–– k.č.br. 1625 oranica Čabdinica u Jalševcu sa 844 čhv upisano
u z.k.ul.br. 985
–– k.č.br. 1626 oranica Čabdinica u Jalševcu sa 334 čhv upisano
u z.k.ul.br. 484
–– k.č.br. 1627/1 oranica Čabdinica sa 185 čhv upisano u z.k.ul.
br. 2426
–– k.č.br. 1627/2 oranica Čabdinica u Jalševcu sa 291 čhv upisano u z.k.ul.br. 458
–– k.č.br. 1627/3 oranica u Jalševcu sa 206 čhv upisano u z.k.ul.
br. 2607
–– k.č.br. 1628 oranica Čabdinica sa 314 čhv upisano u z.k.ul.
br. 2526
–– k.č.br. 1629 oranica Čabdinica sa 299 čhv upisano u z.k.ul.
br. 2523
–– k.č.br. 1630 oranica Čabdinščica sa 723 čhv upisano u z.k.ul.
br. 2369 i
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–– k.č.br. 1631/1 oranica Čabdinica sa 449 čhv upisano u z.k.ul.
br. 2161,
sve k.o. Cvetković, koje nekretnine u naravi predstavljaju
građevinsko zemljište kao cjelinu u sveukupnoj površini od 3 645
čhv, odnosno 13 122 m2.
Članak 2.
Procjena tržišne vrijednosti zemljišta utvrđena je po VIRTUAL d.o.o., stalnom sudskom vještaku za arhitekturu, graditeljstvo
i procjenu nekretnina Mladenu Ožić, dipl. ing. arh. iz Zagreba,
kojom je tržišna vrijednost predmetnog građevinskog zemljišta
kao cjeline utvrđena u iznosu od 1.481.000,00 kn.
Članak 3.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Jastrebarskog da raspiše
javni natječaj za prodaju zemljišta utvrđenog člankom 1. ove Odluke te da po provedenom postupku javnog natječaja donese Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, kojim će se odabrati onaj ponuditelj koji udovolji svim uvjetima iz javnog natječaja
i ponudi najviši iznos na ime kupoprodajne cijene.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Jastrebarskog da s odabranim ponuditeljem iz stavka 1. ovog članka sklopi ugovor o
kupoprodaji nekretnine.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/16-01/03
URBROJ: 238/12-01-16-14
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.

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

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15), članka 10. stavka 1.,
točka 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i
suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
(„Narodne novine“, broj 55/09 i 139/10), članka 9. stavka 3. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 08/15) i članka
37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 20. sjednici održanoj 28. travnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o zaduženju Grada Jastrebarskog
Članak 1.
Grad Jastrebarsko zadužuje se za kapitalni projekt Rekonstrukcija i izgradnja ulica u gradu (Petra Svačića, Braće Radić,
Tadije Smičiklasa i Prigorska ulica) u iznosu od 5.000.000,00
kuna (petmilijuna kuna).
Članak 2.
Banka kreditor je Hrvatska banka za obnovu i razvitak
(HBOR), Zagreb, Strossmayerov trg 9.
Članak 3.
Grad Jastrebarsko zadužuje se pod sljedećim uvjetima:
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Iznos kredita :

5.000.000,00 kuna (petmilijuna kuna) uz valutnu
klauzulu u EUR-ima prema srednjem tečaju
HNB-a

Naziv projekta:

Rekonstrukcija i izgradnja ulica u Gradu

Krajnji rok
korištenja

31.12.2016., uz mogućnost produljenja roka
korištenja iz objektivnih razloga

Rok i način
otplate

U 32 (tridesetdvije) jednake uzastopne
tromjesečne rate od kojih prva dospijeva na
naplatu 31.03.2019. godine

Kamatna stopa

4,00 (slovima: četiri) % godišnje promjenjiva na
iznos kredita iskazan u EUR, a obračunava se i
naplaćuje tromjesečno

Zatezna kamata

U skladu s važećom Odlukom o kamatnim
stopama HBOR-a, promjenjiva

Interkalarna
kamata

U razdoblju korištenja kredita na iskorišteni iznos
kredita obračunavat će se kamata u visini redovne.
Kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno.

Naknada za
obradu zahtjeva

HBOR će Korisniku kredita, jednokratno, prije ili
istovremeno s prvim korištenjem kredita naplatiti
naknadu u visini 0,8% na iznos odobrenog kredita.

Naknada za
rezervaciju
sredstava

HBOR će na neiskorišteni iznos kredita
obračunavati i naplaćivati naknadu za rezervaciju
sredstava u visini 0,25% godišnje.
Obračun i naplata ove naknade vrši se kvartalno
u skladu s Odlukom o naknadama za usluge koje
obavlja HBOR.

Instrumenti
osiguranja
plaćanja

Mjenice i zadužnice

Članak 4.
Sredstva za otplatu glavnice i kamata kao i pripadajućih
naknada po predmetnom kreditnom zaduženju osigurana su u
proračunu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu te Projekcijama
proračuna za 2017. i 2018. godinu, dok će se sredstva za otplatu
kredita u narednim godinama osigurati u proračunima Grada Jastrebarskog do konačne otplate kredita 2026. godine.
Članak 5.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Jastrebarskog, Zvonimir
Novosel, dipl. ing., da zaključi s kreditorom Ugovor o kreditu nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na kreditno
zaduženje Grada Jastrebarskog.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/16-01/03
URBROJ: 238/12-01-16-10
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.

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

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13. i 3/13.), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 20. sjednici održanoj 28. travnja 2016.
godine, donosi

29. travnja 2016.

ANALIZU
o stanju Sustava zaštite i spašavanja na području
Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
Sukladno članku 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09 i
127/10 ) propisano je da u ostvarivanju prava i obaveza u području zaštite i spašavanja predstavničko tijelo jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje
razmatra stanje sustava zaštite i spašavanja (analiza), donosi
smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području svoje nadležnosti, utvrđuje izvore i način financiranja
sustava zaštite i spašavanja te obavlja i druge poslove zaštite i
spašavanja utvrđene Zakonom.
Uvažavajući kompleksnost i specifičnost područja zaštite i
spašavanja, Analiza čini nekoliko segmenata i to:
1. PLANSKI DOKUMENTI
Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog donijelo je:
–– Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području
Grada Jastrebarskog KLASA: 021-05/11-01/03, URBROJ:
238/12-01-11-29, dana 15. rujna 2011.,
–– Plan zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog, KLASA: 02105/11-01/04, URBROJ: 238/12-01-11-13, dana 14. prosinca
2011.,
–– Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada
Jastrebarskog, Klasa: 021-06/13-01/06, Urbroj: 238/12-0113-23, dana 10. listopada 2013. godine, na temelju Zaključka
Gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarsko, Klasa:
022-06/13-01/28, Urbroj: 238/12-02-13-19, dana 24. rujna
2013. godine.
2. OPERATIVNE SNAGE
U izvršavanju zadaća i aktivnosti u zaštiti i spašavanju ugroženog stanovništva te otklanjanja nastalih posljedica na području
Grada Jastrebarskog, mogu se angažirati respektabilne snage, i
to, redovne snage kao i snage pravnih osoba, službi i udruga građana koje se u okviru svoje djelatnosti bave ili izvršavaju zadaće
u zaštiti i spašavanju stanovništva i sastavni su dio operativnih
snaga zaštite i spašavanja.
Za zapovijedanje vatrogasnim snagama odgovorno je Vatrogasno Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog.
Stožer zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog tijekom 2015.
godine održao je 3 sjednice na kojima se raspravljalo o slijedećim
temama:
–– Poduzete aktivnosti i trenutno stanje na terenu nakon vremenskih nepogoda početkom veljače te pripreme i koordinacija za eventualne nove nepogode;
–– Program pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku
sezonu;
–– Plan evakuacije i zbrinjavanja turista u slučaju većih nesreća
i katastrofa;
–– Program aktivnosti u provedbi mjera zaštite od požara
–– Izbjeglička kriza – pripreme za uključivanje u sustav pomoći.
Većina sadašnjih članova Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva civilne zaštite te Zapovjedništva Vatrogasne zajednice
Grada Jastrebarskog ranijih godina pohađali su osposobljavanje
za izvršavanje zadaća u zaštiti i spašavanju.
Za izvršenje zadaća u otklanjanju posljedica većih nesreća i
katastrofa na području grada mogu se angažirati operativne snage zaštite i spašavanja i to:
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Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe
Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju angažiraju se kao
dio operativnih snaga postrojba i Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Jastrebarsko.
Sukladno Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Jastrebarsko, KLASA: 021-05/13-01/05, URBROJ:
238/12-01-13-6 od 11. srpnja 2013., na području Grada Jastrebarskog djeluje 25 DVD-a i 2 DVD-a u gospodarstvu koji su
raspoređeni na slijedeći način:

Pričuvni

Vetereni

Ukupno DVD

10
1
1
1
29

Pomažući

Ostali

3
32
19
6
17
37
5
32

1
1
-

2
2
8
11
9
2
-

18
2
15
1
5
9
1

15
1
6
3
13

51
150
81
66
37
156
87
24
24
134

Počasni

Operativni

- 28
22 51
- 53
3 13
- 14
- 106
1 44
7 11
- 22
- 46

Pomladak

Mladež

Belčići
2
Cvetković
18
Čabdin
18
Čeglji
7
Črnilovec
5
Domagović
24
Donji Desinec
Donje Izimje
3
Dragovanšćak
Gornji
13
Desinec
11. Guci
1
12. Gornja Reka
13. Gornje Izimje
14. Jastrebarsko
15. MalunjeHrastje
16. Miladini
17. Novaki
7
18. Petrovina
18
19. Plešivica
1
20. Stankovo
16
21 Sveta Jana
22. Volavje
23. Vranov Dol
2
24 Vukšin Šipak
25. Zdihovo
26. Drvoproizvod
27. Palma
Ukupno VZG:
135

Izvršni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Naziv DVD-a

Rbr.

• DVD Jastrebarsko - središnji DVD sa odgovornošću na cijelom području Grada Jastrebarskog
• DVD Cvetković, DVD Čeglje, DVD Donji Desinec, DVD
Domagović, DVD Gornji Desinec, DVD Petrovina, DVD
Plešivica i DVD Sveta Jana – primarni DVD-i u ruralnom
okruženju koji na intervenciju izlaze po nalogu zapovjednika
VZG Jastrebarsko po područjima za koja su odgovorni
• sva ostala društva uključujući i DVD „Drvoproizvod” i DVD
„Palma” su sekundarni DVD-i
Ukupno VZG Jastrebarsko ima preko 1.900 članova, a u nastavku slijedi pregled članova prema vrsti članstva po DVD-ima
(samo upisani u registar):

5
-

-

11
32
3
30

34

26
-

1
-

12
7
-

1
2

2
-

25
68
3
66

-

4

4

-

-

10

10

6

34

3
- 3
11 28
5
1 2
54
13 27 27
- 2
8
4 10 109
- 36
9
3 4 57 21 10 141
- 43
- 27 2
1
1
90
- 24 11
3 1
1 17
57
- 38 12
- 2
4
56
- 16
4
5 8
1
36
- 17
1 5
1
24
- 45
- 1
- 17
1
64
3
- 3
3
- 3
57 751 257 108 18 135 120 89 1646

Vatrogasna zajednica Grada Jastrebarskog dobila je novu
auto cisternu za gašenje požara i prijevoz pitke vode kapaciteta 7000 litara koja je predana na korištenje primarnom DVD-u
Čeglji, a DVD Domagović nabavio je novo kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca.
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Od sredstava što ih osigurava Vatrogasna zajednica Grada
Jastrebarsko odnosno Vatrogasna zajednica Zagrebačke, a uz sufinanciranje Grada Jastrebarskog nabavljeno je 25 kombinezona
za šumske požare, 20 pari interventnih čizama, 20 pari interventnih rukavica, 10 interventnih kaciga i 10 zaštitnih odjela.
Oprema je dodjeljena vatrogasnim društvima sukladno broju
intervencija tijekom 2014 i 2015 godine kako slijedi:
Rb.

Naziv DVD-a

1.

Jastrebarsko

2.

Čeglji

3.

Petrovina

4.

Cvetković

5.

Plešivica

6.

Gornji Desinec

7.

Donji Desinec

8.
9.
10.
11.

Sveta Jana
Črnilovec
Čabdin
Volavje

12.

Novaki

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Domagović
Donje Izimje
Guci
Stankovo
Vukšin Šipak
Dragovanšćak
Malunje Hrastje

Vrsta opreme
10 Intervencijskih kaciga
3 interventna odjela
3 intervencijska čizma
3 intervencijska rukavica
3 interventna odjela
3 intervencijska čizma
7 kombinezona
10 rukavica
1 interventno odjelo
2 intervencijska čizma
3 kombinezona
3 rukavice
2 kombinezona
3 rukavice
5 rukavice
2 intervecijske čizme
2 kombinezon
2 intervecijske čizme
2 intervecijske čizme
2 kombinezona
1 kombinezon
1 intervencijske čizme
2 intervencijske čizme
čizme
kombinezon
1 intervencijske čizme
čizme
čizme
čizme

Tijekom 2015. godine vatrogasna zajednica Grada Jastrebarskog provela je osposobljavanje po zvanjima i specijalnostima
kako slijedi:
•
•
•
•

vatrogasac - 49
specijalnost IZO aparati - 19
voditelj vatrogasnih intervencija - 2
voditelj vatrogasne mladeži - 5
Svi operativni članovi osposobljeni su za gašenje požara,
spašavanje ljudi i imovine prilikom prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća ili katastrofe.
Sve postrojbe imaju zadaću koordiniranja ukupnih aktivnosti kako u provedbi preventivnih tako i operativnih zadaća, dobra
opremljenost sredstvima i opremom i specijalnim vatrogasnim
vozilima, opremljenost dobrovoljnih vatrogasnih društava kako
opremom i sredstvima tako i specijalnim vatrogasnim vozilima
može zadovoljiti uz naglasak na tendenciju stalnog kvalitativnog
i kvantitativnog poboljšavanja.
Vatrogasna zajednica Grada Jastrebarsko je sa svojih 25 dobrovoljnih vatrogasnih društava udružena u Vatrogasnu zajednicu
Zagrebačke županije koja ukupno ima 293 dobrovoljna vatrogasna društva udružena u vatrogasne zajednice gradova i općina, te
samostalnih društava.
Sukladno podacima iz službenog registra upisanih članova
pojedinih DVD-a, donosi se pregled osposobljenih vatrogasaca
prema zvanjima I specijalnostima kako slijedi:
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Zvanja u vatrogastvu:
–– vatrogasac
–– vatrogasac I. klase
–– vatrogasni dočasnik
–– vatr. dočasnik I. klase
–– vatrogasni časnik
–– vatr. časnik I. klase
–– viši vatr. časnik
–– viši vatr. časnik I. kl.
–– počasni viši vatr. časnik

586
289
233
116
111
90
40
4
9

Vatrogasne specijalnosti:
–– vatrogasni strojar
–– spašavanje pri tehn. intervencijama
–– aparati za zaštitu dišnih organa
–– vatrogasac ronilac s jednom zvijezdom
–– rad na visini i dubini
–– rukovatelj motornom pilom
–– vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima

153
13
96
9
13
13
6

Zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite
Zapovjedništvo civilne zaštite imenovano je aktom Gradskog
vijeća Grada Jastrebarskog, KLASA: 021-05/12-01/02, URBROJ: 238/12-01-12-18, 12. travnja 2012. godine te Izmjenama
i dopunama akta KLASA: 021-05/14-01/03, URBROJ: 238/1201-14-22 od 2. lipnja 2014. godine.
Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog donijelo je Odluku
o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje Grada Jastrebarskog, KLASA: 021-05/12-01/02, URBROJ:
238/12-01-12-19, 12. travnja 2012. godine, kojom je predviđeno
33 obveznika.
Tijekom 2015. godine, osposobljavanje za obveznike civilne zaštite održano je 17. listopada u prostorima DVD-a Gornji
Desinec, a u organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
Ksaverska cesta 107.
Službe i postrojbe pravnih osoba i udruga građana
Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju stanovništva i njihove imovine kao i za otklanjanje nastalih posljedica kao aktivni
dio operativnih snaga zaštite i spašavanja ustrojene su postrojbe
pravnih osoba i udruga građana od kojih je potrebno istaknuti:
–– Hrvatsku gorsku služba spašavanja – Stanica Samobor koja
pokriva i područje nadležnosti Grada Jastrebarskog,
–– Gradsko društvo Crvenog križa Jastrebarsko,V. Mačeka 2,
–– Vatrogasna zajednica Grada Jastrebarskog, V. Mačeka 2,
–– Športsko ribolovno društvo Jastrebarsko, Mladinska 12,
–– Lovački savez, Lovni ured Jastrebarsko, V. Mačeka 2,
–– Aero klub Jastreb,
–– Hrvatsko planinarsko društvo Jastrebarsko,
–– Ronilački klub „AdriatiCro“ Jastrebarsko, Zagrebačka ,
–– Ronilački Klub Jaska, Kralja Tomislava 17,
–– Ronilački savez Zagrebačke županija, Zagrebačka 1,
–– Udruga, Zelena Jaska, Kolodvorska 37.
Navedene udruge, odnosno njihovi timovi relativno su dobro opremljeni i osposobljeni za izvršavanje zadaća u zaštiti i
spašavanju.
Respektabilnu snagu za trenutno reagiranje u slučaju nastanka nesreće ili katastrofe predstavljaju tzv. “gotove snage” koje
su, obzirom na njihov način organiziranja, u mogućnosti žurno
reagirati u otklanjanju nastalih posljedica, a to su:
–– Ceste Jastrebarsko, d.o.o.,
–– Vode Jastrebarsko, d.o.o.,
–– Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, Ispostava Jastrebarsko,
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–– Dom zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Jastrebarsko,
–– Privatne poliklinike i ambulante,
–– Vatrogasna zajednica Grada Jastrebarskog,
–– Veterinarska stanica Jastrebarsko,
–– Hrvatske šume – UŠP Karlovac, Šumarija Jastrebarsko,
–– Hrvatski šumarski institut,
–– Hrvatske vode-VGI Karlovac,
–– Hrvatske ceste-Ispostava Karlovac, nadcestarija Jastrebarsko,
–– Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije,
–– Distributer plina – Montcogim plinara ltd,
–– HEP-Elektra Karlovac- ispostava Jastrebarsko,
–– Centar za socijalnu skrb Jastrebarsko,
–– MUP – PP Jastrebarsko.
3. OSTALE ZADAĆE
Mjere zaštite i spašavanja u prostornom planiranju
Sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog definirano je da obveza gradnje skloništa treba biti
usklađena sa Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Jastrebarskog.
Na području Grada postoje 2 skloništa osnovne zaštite sa
oko 50 sklonišnih mjesta i to na lokacijama Trg Ljube Babića 27,
te Ul. Zrinski-Frankopanska bb, koja su izgrađena u sklopu stambenih objekata i kao blokovsko sklonište, a u ustanovama odnosno drugim pravnim osobama nije izgrađeno ni jedno sklonište.
Edukacija djece školskog i predškolskog uzrasta
Na području nadležnosti Grada temeljem Nacionalnog programa za osposobljavanje djece za zaštitu i spašavanje provedena je, u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Grada Jastrebarskog,
uz sudjelovanje DVD-a Jastrebarsko, DVD-a Petrovina, DVD-a
Cvetković, DVD-a Domagović i DVD-a Novaki, održano je preventivno predavanje s vježbama u osnovnoj školi Ljubo Babić, te
na Sajmu mogućnosti u organizaciji PP Jastrebarsko.
4. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U proračunu za 2015. godinu, Grad Jastrebarsko osigurao je
financijska sredstva namijenjena za financiranje ukupnih aktivnosti sustava zaštite i spašavanja. Programom javnih potreba u
društvenim djelatnostima koji obuhvaća djelatnost Protupožarne
zaštite, Zaštite i spašavanja te djelatnost Crvenog križa, osigurana su i utrošena sredstava u ukupnom iznosu od 1.622.109,72 kn.
5. NADZOR
Dana 6. svibnja 2015. godine izvršen je inspekcijski nadzor
provedbe Zakona o zaštiti i spašavanju od strane inspektora zaštite i spašavanja Samostalne službe za inspekcijske poslove Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područna jedinica Zagreb,
Ksaverska 109, Zagreb, te je o istom sačinjen zapisnik KLASA:
822-02/15-02/11, URBROJ: 543-01-09-01/20-15-2.
6. ZAKLJUČNE OCJENE
Razmatrajući stanje zaštite i spašavanja na području nadležnosti može se konstatirati:
Grad Jastrebarsko ima izrađenu Procjenu ugroženosti i Plan
zaštite i spašavanja za područje Grada Jastrebarskog.
Članovi Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog,
članovi Zapovjedništva civilne zaštite Grada Jastrebarskog te
Zapovjedništva vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog, osposobljeni su pri Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje.
Protupožarna zaštita organizirana je kroz Vatrogasnu zajednicu Grada Jastrebarskog, odnosno 25 postrojbi, od kojih je DVD
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Jastrebarsko središnja postrojba, a prioritetne postrojbe su: DVD
G. Desinec, DVD D. Desinec, DVD Plešivica, DVD Cvetković,
DVD Domagović, DVD Petrovina, DVD Čeglje i DVD SV. Jana
te 2 DVD-a u gospodarstvu.
Opremljenost vatrogasnom opremom i sredstvima dobrovoljnih vatrogasnih društava treba biti bolja, ali zadovoljiti te omogućava učinkovito izvršavanje zadaća.
Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanje bave kao dijelom svoje redovite djelatnosti predstavljaju respektabilnu snagu
za žurno reagiranje u slučaju nastanka nesreće ili katastrofe uz
potrebu provođenja aktivnosti na njihovom planskom uvezivanju
u jedinstveni sustav za reagiranje na području Grada Jastrebarskog i šire, te je donijeta Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od
posebnog interesa za zaštitu i spašavanje
U Proračunu Grada Jastrebarskog osiguravaju se financijska
sredstva koja omogućavaju ravnomjerni razvoj sustava zaštite i
spašavanja.
Slijedom navedenog, može se zaključiti da trenutno ustrojeni sustav zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog
omogućava izvršavanje zadaća u zaštiti i spašavanju ugroženog
stanovništva i njihove imovine uvažavajući prvenstveno organiziranost i opremljenost sustava vatrogastva u cjelini, „gotove snage“ koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne
djelatnosti kao i ne manje važne udruge građana.
Financijska sredstva koja se osiguravaju u Proračunu Grada
Jastrebarskog omogućavaju izvršavanje zadaća i aktivnosti operativnih snaga zaštite i spašavanja u otklanjanju nastalih posljedica prirodnih ili civilizacijskih katastrofa ali, iako su veća od propisanog Zakonskog minimuma, ne zadovoljavaju u potpunosti
potrebu njihovog daljnjeg razvoja i modernizacije u dijelu koji se
odnosi na nabavu adekvatnih vatrogasnih vozila, specijalizirane
opreme i sredstava.
Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15) a danom 31. srpnja 2015. godine prestao je važiti
Zakon o zaštiti i spašavanju te će tijekom narednog razdoblja biti
potrebno, sukladno odredbama novog zakona, uskladiti i izraditi
nove planove zaštite za područje Grada Jastrebarskog
KLASA: 021-05/16-01/03
URBROJ: 238/12-01-16-15
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.

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

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) i članka, 37. Statuta Grada
Jastrebarskog (Službeni glasnik Grada Jastrebarskog, broj 07/09,
02/13 i 03/13), Gradsko vijeće grada Jastrebarskog na 20. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 28. travnja 2016. godine, donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada
Jastrebarskog za razdoblje 2016. – 2019. godine
UVOD
Civilne zaštite je sustav organiziranja sudionika, operativnih
snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih
razaranja.
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Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske)
kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje
svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno
nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica
prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i
planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.
Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja.
Jedinice lokalne samouprave dužne su organizirati poslove
iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje,
razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne
zaštite.
Jedinice lokalne samouprave dužne su jačati i nadopunjavati
spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na
njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća
i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim
snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom
rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
Jedinice lokalne samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje
volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.
U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog
Zakona i posebnih propisa.
Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave, izvršava sljedeće zadaće:
–– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju
analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice
za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju
svake četiri godine
–– donosi procjenu rizika od velikih nesreća
–– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite
–– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
–– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi
prema načelu solidarnosti.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće
zadaće:
–– donosi plan djelovanja civilne zaštite
–– donosi plan vježbi civilne zaštite
–– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
–– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite
–– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
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–– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje,
osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sukladno
usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
–– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene
rizika od velikih nesreća i redovito ažurira procjenu rizika i
plan djelovanja civilne zaštite
–– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i
zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera
civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša
–– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i
na dužnost povjerenika civilne zaštite te vođenje evidencije
raspoređenih pripadnika
–– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o
pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga
sustava civilne zaštite
–– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu
potporu nadležnog stožera civilne zaštite.
Gradonačelnik je dužan osposobiti se za obavljanje poslova
civilne zaštite u roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava.
1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Cilj je definiranje snaga i materijalno tehničkih sredstava kojima gradonačelnik raspolaže u slučaju pojave ugroze i uspostava
sustava jasnih ovlasti i nadležnosti, odnosno, jedinstvene koordinacije djelovanja sustava.
Operativne snage sustava civilne zaštite na području Grada
Jastrebarskog su:
a) stožer civilne zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe civilne zaštite
- Tim civilne zaštite opće namjene
g) povjerenici civilne zaštite
h) koordinatori na lokaciji
i) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
a) Stožer civilne zaštite
Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno
tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama.
Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja
sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem
sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i
predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog Odlukom osniva stožer
civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove
stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite,
upravnih tijela Grada Jastrebarskog i drugih pravnih osoba od
osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.
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Radom stožera civilne zaštite rukovodi načelnik stožera, a
kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima izvršno
tijelo jedinice lokalne samouprave/gradonačelnik.
Stožer civilne zaštite može od znanstvenih i drugih institucija, zavoda, javnih poduzeća i ustanova tražiti pružanje stručne
pomoći i savjeta, radi poduzimanja učinkovitih operativnih mjera
za zaštitu pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite,
građana, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša.
b) Operativne snage vatrogastva
Operativne snage vatrogastva su vatrogasne postrojbe i druge
operativne snage vatrogastva određene posebnim propisima kojima se uređuje područje vatrogastva.
Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga
sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama te su
dužne djelovati u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama
posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, Zakona o sustavu civilne zaštite, planovima djelovanja civilne zaštite i
Državnim planom djelovanja civilne zaštite.
c) Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja
Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja Hrvatskog
Crvenog križa, odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i Državnom planu djelovanja civilne zaštite.
d) Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite
sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja, Zakona o sustavu civilne zaštite, planovima civilne zaštite i Državnom planu djelovanja
civilne zaštite.
e) Udruge
Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav
civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti, podvodne djelatnosti,
radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti),
pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je
osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava
civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti
temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih
postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i planovima civilne zaštite.
Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i navode u planovima djelovanja
civilne zaštite.
Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
na teret proračuna Grada Jastrebarskog, Proračuna Zagrebačke
županije ili državnog proračuna Republike Hrvatske, ovisno na
čiji su zahtjev sudjelovali u aktivnostima civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama.
Izvršno tijelo jedinica lokalne samouprave međusobne odnose s udrugama reguliraju sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjeti pod kojim se udruge uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska
sredstva (donacije) namijenjena jačanju sposobnosti udruga za
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provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim
nesrećama i katastrofama.
Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova
i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim
snagama sustava civilne zaštite na svim razinama.
f) Postrojba civilne zaštite
Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni rizika, mogu se osnovati postrojba
civilne zaštite – Timovi civilne zaštite opće namjene, sukladno
Uredbi o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite, koju donosi
Vlada Republike Hrvatske.
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strebarskog, proračuna Zagrebačke županije ili državnog proračuna Republike Hrvatske, ovisno na čiji su zahtjev sudjelovali u
aktivnostima civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.
Pravne osobe dužne su na poziv nadležnog tijela omogućiti
svojim zaposlenicima koji su raspoređeni u operativne snage sustava civilne zaštite sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u
sustavu civilne zaštite.
2. PROVOĐENJE POJEDINIH MJERA CIVILNE
ZAŠTITE
Sklanjanje

g) Povjerenici civilne zaštite

Na području grada Jastrebarskog nalazi se 10 smještajnih
objekata sveukupnog smještajnog kapaciteta za stotinjak osoba
te objekt bivšeg hotela JASKA, kapaciteta 102 ležaja.

Gradonačelnik imenuje Povjerenika civilne zaštite i njegovog
zamjenika za pojedinačnu stambenu građevinu, više stambenih
građevina, ulice i dijelove ulica, mjesne odbore ili manja naselja.

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i
okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je u promatranom periodu :

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne
zaštite na području Grada Jastrebarskog, a sukladno procjeni rizika, određuju se povjerenici i njihovi zamjenici po pojedinim
mjesnim odborima i gradskim četvrtima.

–– uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja
i izgradnje prostora te je neophodno i mjere civilne zaštite
postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom
planiranju,
–– naložiti da se osiguraju građenja skloništa sukladno s Planom
urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti i propišu kriterije za gradnju skloništa,
–– naložiti pravnim osobama koje imaju u vlasništvu skloništa
permanentno izdvajanje sredstava za tekuće održavanje skloništa, tehničku kontrolu i investicijsko održavanje skloništa.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:
–– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite
–– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite
–– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite
–– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina
–– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i
o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.
h) Koordinator na lokaciji
Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine
posljedice na terenu te u suradnji s nadležnim stožerom civilne
zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne
zaštite.
Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera civilne zaštite iz redova
operativnih snaga sustava civilne zaštite.
i) Pravne osobe u sustavu civilne zaštite
U slučaju prijetnje, nastanka i posljedica velikih nesreća i
katastrofa pravne osobe koje su odlukama predstavničkog tijela
Grada Jastrebarskog određene od interesa za sustav civilne zaštite, dužne su u operativnim planovima izraditi plan o načinu
organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih
propisa i njihovih općih akata.
Pravna osoba koja u području svoje nadležnosti utvrdi prijetnju za nastanak izvanrednog događaja, velike nesreće i/ili katastrofe dužna je o tome bez odgode obavijestiti nadležni centar
112.
Pravna osoba dužna je odazvati se zahtjevu načelnika stožera civilne zaštite Grada Jastrebarskog, načelnika stožera civilne
zaštite Zagrebačke županije i načelnika Stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske te sudjelovati s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite.
Stvarno nastali troškovi djelovanja pravnih osoba u situacijama iz prethodnog stavka, podmiruju se iz proračuna Grada Ja-

Uzbunjivanje
Uzbunjivanje stanovništva i informiranje o vrsti i razmjerima
ugroze u nadležnosti je Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Područnog ureda Zagreb, koji postupa sukladno Pravilniku o uzbunjivanju stanovništva.
Iako jedinice lokalne samouprave nemaju obveze u razvijanju ovog sustava, Grad Jastrebarsko je putem VZGJ isti razvio, te
je potrebno raditi na njegovom održavanju i usavršavanju i osigurati informiranost stanovništva o stanju sustava za uzbunjivanje
na području Grada Jastrebarskog.
Slijedom rečenog, DUZS Područni ured Zagreb bi trebao
kontinuirano izvještavati o stanju sustava uzbunjivanja i obavješćivanja na način da njihovo izvješće postane sastavni dio Izvješća o stanju civilne zaštite na području grada.
Informiranost podrazumijeva analizu sustava na način da se:
–– utvrdi stupanj tehničke opremljenosti sustava na cijelom području Grada Jastrebarskog,
–– kritična mjesta gdje sustav uzbunjivanja nije u funkciji ili je
u stanju koji ne omogućava pravovremeno upozoravanje stanovništva,
–– obavijesti o planiranim ulaganja u sustav u narednom periodu.
Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj
ljudi, (škole, vrtići, sportske dvorane, stadioni i sl.) dužni su:
–– uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana,
–– povezati sustav sa županijskim centrom 112.
3. ZAŠTITA OKOLIŠA
Zakon o zaštiti okoliša („NN“ 80/13, 153/13 i 78/15), Nacionalna strategija zaštite okoliša i Strateški plan zaštite okoliša
dale su odrednice i usmjerenja za dugoročno upravljanje okolišem u skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim i kulturnim
razvojem, kao i osnove za usklađivanje gospodarskih, tehničkih,

Broj 3 - Stranica 194

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

znanstvenih, obrazovnih, organizacijskih i drugih mjera s ciljem
zaštite okoliša.
Sukladno Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“ 44/14), utvrđena je obveza izvještavanja gospodarskih subjekata o činjenici proizvodnje, skladištenja, prerade, rukovanja, prijevoza i skupljanja opasnih tvari.
Agencija za zaštitu okoliša Republike Hrvatske formirati će
registar rizičnih i potencijalno rizičnih postrojenja iz kojega će
bit vidljivi gospodarski subjekti na području Grada Jastrebarskog
koji proizvode, skladište, prerađuju ili prevoze opasne tvari.
4. PLANSKI DOKUMENTI
Zakon o sustavu civilne zaštite te Pravilnici koji proizlaze
iz njega, utvrdio je jedinicama lokalne i područne samouprave
izradu planskih dokumenata, sa ciljem usklađenog djelovanja
raspoloživih resursa u odgovoru na velike nesreće i katastrofe.
Uvažavajući Zakonom utvrđene obveze kao i potrebu da se
prije svega vlastitim snagama i sredstvima zaštiti stanovništvo i
sva materijalna dobra na prostoru Grada Jastrebarskog potrebno
je izraditi slijedeće dokumente:
–– Procjenu rizika od velikih nesreća
–– Plan djelovanja civilne zaštite
5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU
CIVILNE ZAŠTITE
Nesreća bilo kojeg oblika i obima rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim situacijama različito reagiraju, pojedini su skloni panici, neki traže pomoć, većina ne zna kako pravilno
reagirati, što ponekad može imati kobne posljedice.
U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete
potrebno je konstantno educirati stanovništvo na slijedeći način:
–– provođenje informiranja građana putem sredstava javnog priopćavanja,
–– provođenje informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i
drugih institucija,
–– prema postojećem kalendaru, obilježavanje svih datuma od
značaja za zaštitu i spašavanje ,
–– prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite,
–– uvrštavanjem na web stranicu Grada Jastrebarskog informacije o sustavu civilne zaštite, o načinu ponašanja u kriznim
situacijama, kao i sve ostale informacije koje će doprinijeti
osjećaju sigurnosti građana u funkcioniranje cjelokupnog
sustava civilne zaštite.
6. SURADNJA NA POLJU CIVILNE ZAŠTITE
Suradnja na polju civilne zaštite ima za cilj razmjenu iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama
civilne zaštite iste razine.
U tom smislu potrebno je u promatranom razdoblju:
–– uspostaviti kontakte sa Zagrebačkom županijom, budući da
se sustav civilne zaštite u kriznim situacijama, među ostalima, temelji na načelu solidarnosti u pružanju pomoći,
–– uspostaviti kontakte sa susjednim gradovima i općinama, budući da se sustav civilne zaštite u kriznim situacijama, među
ostalima, temelji na načelu solidarnosti u pružanju pomoći,
7. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
Kroz financiranje sustava civilne zaštite potrebno je postići
racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne
zaštite te je u Proračunu Grada Jastrebarskog potrebno osigurati sredstva za financiranje sustava civilne zaštite, imajući u vidu
odredbe Zakona o sustavu civilne zaštite i odredbe posebnih propisa.

za:
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Slijedom rečenog, potrebno je osigurati financijska sredstva

–– stožer civilne zaštite
–– vatrogasne postrojbe,
–– postrojbe civilne zaštite (opremanje i smotriranje),
–– službe i pravne osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u
okviru svoje redovne djelatnosti,
–– udruge koje se bave zaštitom i spašavanjem temeljem posebnih propisa na području Grada Jastrebarskog (Crveni križ ,
Gorska služba spašavanja),
–– ostale udruge od interesa za zaštitu i spašavanje,
–– unapređenje sustava civilne zaštite ( edukacija, intelektualne
usluge, promidžba, vježbe),
–– naknade mobiliziranim pripadnicima timova civilne zaštite,
–– naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provođenja
mjera civilne zaštite.
8. ZAKLJUČAK
Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na raznolike prijetnje i ugroze koje se mogu
javiti i ugroziti živote građana i uništiti stečena materijalna dobra.
Dobra povezanost svih subjekata civilne zaštite doprinosi
njegovoj učinkovitosti ali i doprinosi racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna.
Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima izvršavanja, očekuje se da će Grad Jastrebarsko na kraju planiranog
razdoblja imati :završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata, završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave
u okviru svoje redovne djelatnosti, formirane postrojbe civilne
zaštite, barem djelomično popunjene postrojbe materijalno-tehničkim sredstvima, educirane sve strukture upravljanja i zapovijedanja i izvršenja, educirane pripadnike postrojbi civilne zaštite
te višu razinu informiranosti građana o sustavu civilne zaštite, a
samim time i veće povjerenje u sustav.
KLASA: 021-05/16-01/03
URBROJ: 238/12-01-16-16
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.

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

Na temelju članka 19., a u svezi s člankom 37. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj
7/09, 2/13 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 20.
sjednici održanoj 28. travnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji
Grada Jastrebarskog i Grada Supetra
Članak 1.
Utvrđuje se da između Grada Jastrebarskog i Grada Supetra
postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje kao
i mogućnost za njezino razvijanje te unapređivanje gospodarskog
i društvenog razvoja.
Sadržaj i oblici suradnje utvrđeni su u tekstu Sporazuma o
prijateljstvu i suradnji Grada Jastrebarskog i Grada Supetra koji
čini sastavni dio ove Odluke.
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Članak 2.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Jastrebarskog da potpiše
Sporazum o prijateljstvu i suradnji iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.“
KLASA: 021-05/16-01/03
URBROJ: 238/12-01-16-18
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.

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

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/12 i 3/13) Gradsko
vijeće Grada Jastrebarskog na 20. sjednici održanoj 28. travnja
2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada
Jastrebarskog za razdoblje od
1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Izvješće o
radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1.
srpnja do 31. prosinca 2015. godine.
2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvaća Izvješće o radu
Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Grada
Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/16-01/03
URBROJ: 238/12-01-16-17
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.

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

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/12 i 3/13) Gradsko
vijeće Grada Jastrebarskog na 20. sjednici održanoj 28. travnja
2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice
Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Izvješće
o radu Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog za 2015.
godinu i Financijsko izvješće za 2015. Vatrogasne zajednice
Grada Jastrebarskog.
2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvaća Izvješće o radu
Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog za 2015. godinu i
Financijsko izvješće za 2015. Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Grada
Jastrebarskog“.
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KLASA: 021-05/16-01/03
URBROJ: 238/12-01-16-4
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.

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

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/12 i 3/13) Gradsko
vijeće Grada Jastrebarskog na 20. sjednici održanoj 28. travnja
2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu
Jastrebarsko za 2015. godinu
1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Izvješće o
radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2015. godinu i Financijsko izvješće za 2015. Centra za kulturu Jastrebarsko.
2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvaća Izvješće o radu
Centra za kulturu Jastrebarsko za 2015. godinu i Financijsko
izvješće za 2015. Centra za kulturu Jastrebarsko.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Grada
Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/16-01/03
URBROJ: 238/12-01-16-5
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.

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

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim
ustanovama u kulturi („Narodne novine“, broj 96/01) i članka 37.
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09, 2/13 i 3/13), a na prijedlog Upravnog vijeća Centra
za kulturu Jastrebarsko s 15. sjednice održane 14. travnja 2016.
godine, Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 20. sjednici održanoj 28. travnja 2016. godine, donosi

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice
Centra za kulturu Jastrebarsko
I.
Imenuje se DRAGICA SEVERINAC iz Jastrebarskog, Trg
Ljube Babića 19, za ravnateljicu Centra za kulturu Jastrebarsko,
na razdoblje od 4 (četiri) godine.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/16-01/03
URBROJ: 238/12-01-16-9
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić, v. r.
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29. travnja 2016.

AKTI GRADONAČELNIKA
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i 48. Statuta
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 7/09) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

PRAVILNIK
o III. izmjenama i dopunama Pravilnika o stvaranju i
praćenju izvršavanja ugovornih obveza
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 i 10/14) 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 nabavi računala i računalne
opreme za potrebe gradske uprave
Grada Jastrebarskog

Članak 1.

I.

U Pravilniku o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih
obveza Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14 i 10/14), članak 7. mijenja se i glasi:

Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo EVOLARE d.o.o., iz
Dugog Sela, Starjak 12, OIB: 27217071053, sklopit će Ugovor o
nabavi računala i računalne opreme za potrebe gradske uprave
Grada Jastrebarskog, predviđeno Planom nabave za proračunsku
2016. godinu pod evidencijskim brojem F16-023.

Roba, radovi i usluge do 20.000,00 kuna bez PDV-a nabavljaju se putem narudžbenice, osim pružanja usluga nadzora i projektiranja prema propisima Zakona o gradnji, za koje se sklapa
ugovor, u skladu s odredbama članka 3. i 4. ovog Pravilnika.
Pročelnik nadležnog upravnog odjela ili osoba koju on ovlasti, dužna je zatražiti ponudu, te nakon odabira dati nalog službeniku koji je Pravilnikom o registru jedinstvenih evidencija Grada
Jastrebarskog zadužen za ustroj i vođenje evidencije narudžbenica za sastavljanje narudžbenice za određenu vrstu roba, radova
ili usluga.
Narudžbenica obavezno sadrži sljedeće podatke: redni broj,
naziv naručitelja, naziv isporučitelja, način plaćanja, proračunsku
poziciju/evidencijski broj nabave, način plaćanja i otpreme, opis
robe, radova i usluga, cijenu i rok isporuke.
Propisno sastavljenu narudžbenicu potpisuju: pročelnik nadležnog upravnog odjela ili osoba koju on ovlasti, osoba koja ju je
sastavila i odgovorna osoba.
Iznimno, za narudžbenice koje se izdaju temeljem potpisanih godišnjih Ugovora koje Grad Jastrebarsko ima sklopljene s
pravnim osobama (osim ugovora predmet kojih je financiranje
komunalne djelatnosti) te one koje se odnose na nabavu roba, radova i usluga potrebnih za redovan rad gradske uprave, dovoljan
je potpis pročelnika nadležnog upravnog odjela ili osobe koju on
ovlasti i osobe koja je sastavila narudžbenicu.
Proces odobrenja robe, radova i usluga koje se nabavljaju
putem Web GIS sustava, regulirati će se posebnim Pravilnikom.
Za korištenje reprezentacije, ugošćenja poslovnih partnera i
sl., za narudžbu knjiga preko interneta i prijavu na seminare nije
potreba narudžbenica. U takvim slučajevima dovoljan je potpis
odgovorene osobe na ponudi, prijavnici i sl.
Članak 2.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stvaranju i
praćenju izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 430-01/14-01/01
URBROJ: 238/12-02-16-4
Jastrebarsko, 24. ožujka 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu EVOLARE d.o.o., iz Dugog
Sela, Starjak 12, iznos od 21.690,00 kn uvećano za PDV 25% od
5.422,50 kn, sveukupno iznos od 27.112,50 kn (slovima: dvadesetsedamtisućastodvanaest kuna i pedeset lipa).

III.
Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su
Proračunom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, Razdjel 009:
Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i
financije, Glava 01, Program: Lokalna samouprava i administracija, Kapitalni projekt: Nabava nefinancijske imovine.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/16-01/10
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 31. ožujka 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14 i 10/14) 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 nabavi servera i mrežne
opreme za potrebe gradske uprave
Grada Jastrebarskog
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo EVOLARE d.o.o., iz
Dugog Sela, Starjak 12, OIB: 27217071053, sklopit će Ugovor o
nabavi servera i mrežne opreme za potrebe gradske uprave Grada
Jastrebarskog, predviđeno Planom nabave za proračunsku 2016.
godinu pod evidencijskim brojem F16-024.

29. travnja 2016.
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II.

I.

Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu EVOLARE d.o.o., iz Dugog
Sela, Starjak 12, iznos od 123.980,00 kn uvećano za PDV 25%
od 30.995,00 kn, sveukupno iznos od 154.975,00 kn (slovima:
stopedesetčetiritidućedevetstosedamdesetpet kuna i nula lipa).

Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo PUBLICO d.o.o. iz
Zagreba, Lastovska 9, OIB: 73505323388, sklopit će Ugovor o
pružanju usluga ispitivanja javnog mijenja na području Grada
Jastrebarskog – Strategija razvoja Grada do 2020. godine i rad
gradske uprave.

III.

II.

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

Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu PUBLICO d.o.o. iz Zagreba,
Lastovska 9, iznos od 24.600,00 kn uvećano za iznos PDV-a od
6.150,00 kn, sveukupno iznos od 30.750,00 kn (slovima: tridesettisućasedamstopedeset kuna i nula lipa).

KLASA: 022-06/16-01/10
URBROJ: 238/12-02-16-4
Jastrebarsko, 31. ožujka 2016.

III.

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 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.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 430-01/16-01/61
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 1. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14 i 10/14) 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 pružanju usluga ispitivanja
javnog mijenja na području Grada Jastrebarskog
– Strategija razvoja Grada do 2020. godine i rad
gradske uprave

Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana
su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, Razdjel:
Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i
financije, Glava 01, Program: Opći i administrativni poslovi, Aktivnost: Usluge informiranja.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/16-01/11
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 7. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14 i 10/14) 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 pružanju konzultantskih usluga
I.
Grad Jastrebarsko i RAZISKOVALNA DEJAVNOST, IRENA MRAK s.p. iz Slovenije, 4290 Tržić, Virje 10, DŠ: 39908658,
sklopiti će Ugovor o pružanju konzultantskih usluga vezano za
pripremu i prijavu projekta „kuLTura“ na program Interreg V-A
Slovenija – Hrvatska 2014-2020, cilj kojeg je aktiviranje neprepoznatljive i obnova propadajuće kulturne baštine s ciljem održivog turističkog proboja malih neturističkih pograničnih gradova.

II.
Grad Jastrebarsko je vodeći partner projekta iz točke I. ovog
Zaključka, a ostali partneri su: Turistička zajednica Grada Jastrebarskog, Visoka poslovna škola LIBERTAS iz Zagreba, Općina
Črnomelj iz Slovenije, Župa Črnomelj iz Slovenije i Sveučilište
u Ljubljani.

III.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti izvršitelju: RAZISKOVALNA DEJAVNOST,
IRENA MRAK s.p. iz Slovenije, 4290 Tržić, Virje 10, iznos od
3.666,00 EUR (slovima: tritisućešestošezdesetšest eura).
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IV.

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

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

29. travnja 2016.

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14 i 10/14) 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 nabavi opreme i sustava za
korištenje električnih bicikala
I.

KLASA: 430-01/16-01/39
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 8. veljače 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14 i 10/14) i članka 48.
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi parcelacijskog elaborata
za ulicu Kneza Domagoja i dio ulice Kralja Zvonimira
u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo GEO-LAND d.o.o. iz
Jastrebarskog, A. Mihanovića 14, OIB: 20257722022, sklopit će
Ugovor o izradi parcelacijskog elaborata za ulicu Kneza Domagoja i dio ulice Kralja Zvonimira u Jastrebarskom.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu GEO-LAND d.o.o. iz Jastrebarskog, A. Mihanovića 14, iznos od 13.200,00 kn (slovima: trinaesttisućadvjesto 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 iz točke II. ovog Zaključka osigurana su
Proračunom Grada Jastrebarskog za 2016. 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.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/16-01/10
URBROJ: 238/12-02-16-5
Jastrebarsko, 31. ožujka 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo SUSTAV JAVNIH
BICIKALA d.o.o. iz Zagreba, Maceljska 4, OIB: 97795935846,
sklopiti će Ugovor o nabavi opreme i sustava za korištenje
električnih bicikala, predvođeno evidencijskim brojem nabave 12E16-001 Plana nabave za proračunsku 2016. godinu koji
obuhvaća i usluge uspostave pozivnog centra i IT podrške, web
hostinga, licence i izrade web stranice s osnovnim informacijama
o sustavu i uputama za korištenje za ugovoreno razdoblje od 12
(dvanaest) mjeseci od dana isporuke i ugradnje opreme i sustava
za korištenje električnih bicikala.

II.
Grad Jastrebarsko će za nabavu navedenu u točki I. ovog
Zaključka platiti trgovačkom društvu SUSTAV JAVNIH BICIKALA d.o.o. iz Zagreba, Maceljska 4, iznos od 76.250,00 kn
uvećano za PDV 25% od 19.062,50 kn, odnosno sveukupno
95.312,50 kn (slovima: devedesetpettisućatristodvanaest kuna i
pedeset lipa) te će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka
plaćati iznos od 2.050,00 kn uvećano za PDV 25% od 512,50 kn,
odnosno sveukupno 2.562,50 kn (slovima: dvijetisućepetstošezdesetdvije kune i pedeset lipa) mjesečno.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, Razdjel 010: Upravni
odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
Glava 01, Program: Energetika, Tekući projekt: Energetska učinkovitost - promet.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 430-01/16-01/46
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 1. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14 i 10/14) i članka 48. Statuta
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi Idejnog rješenja i
Glavnog projekta spremišta za električne bicikle u
Zrinski-Frankopanskoj ulici u Jastrebarskom

29. travnja 2016.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
I.

Grad Jastrebarsko i Sveučilište u Zagrebu - Arhitektonski
fakultet, Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb, OIB:
42061107444, sklopit će Ugovor o izradi Idejnog rješenja i
Glavnog projekta spremišta za električne bicikle u Zrinski-Frankopanskoj ulici u Jastrebarskom, predviđeno Planom nabave za
proračunsku 2016. godinu pod evidencijskim brojem 12E16-002.

II.
Grad Jastrebarsko će za uslugu navedenu u točki I. ovog Zaključka isplatiti Sveučilištu u Zagrebu - Arhitektonskom fakultetu, Zavodu za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu, Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb, iznos od 23.750,00
kn (slovima: dvadesettritisućesedamstopedeset 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 iz točke II. ovog Zaključka osigurana su
Proračunom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, Razdjel 010:
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša, Glava 01, Program: Energetika, Tekući projekt: Energetska učinkovitost - promet.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 430-01/16-01/48
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 1. travnja 2016.
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KLASA: 022-06/16-01/11
URBROJ:238/12-02-16-4
Jastrebarsko, 7. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14 i 10/14) i članka 48. Statuta
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi geodetskih elaborata
za evidentiranje nerazvrstanih cesta Grada
Jastrebarskog (Petrovina, Prodin Dol)
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo GEO-LAND d.o.o. iz
Jastrebarskog, A. Mihanovića 14, OIB: 20257722022, sklopit će
Ugovor o izradi geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta Grada Jastrebarskog (Petrovina, Prodin Dol), predviđeno evidencijskim brojem nabave: 3E16-017, Plana nabave za
proračunsku 2016. godinu.

II.

Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu GEO-LAND d.o.o. iz Jastrebarskog, A. Mihanovića 14, iznos od 31.525,00 kn uvećano
za PDV 25% od 7.881,25 kn, sveukupno iznos od 39.406,25 kn
(slovima: tridesetdevettisućačetristošest kuna i dvadesetpet lipa).

III.

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

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i
3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana
uređenja „Rakitovica I“ u Jastrebarskom za javnu
raspravu
I.
Na temelju nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja
“Rakitovica I” u Jastrebarskom utvrđuje se prijedlog Urbanističkog plana uređenja “Rakitovica I” u Jastrebarskom za javnu raspravu.

II.
Za provedbu ovog Zaključka 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“.

Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su
Proračunom Grada Jastrebarskog za 2016. 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.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/16-01/11
URBROJ: 238/12-02-16-5
Jastrebarsko, 7. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14 i 10/14) i članka 48. Statuta
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi geodetskih elaborata
za evidentiranje nerazvrstanih cesta Grada
Jastrebarskog (Prhoć, Donja Reka, Gornja Reka,
Vranov Dol, Volavje, Novaki Petrovinski, Izimje,
Plešivica, Jurjevčani)
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SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
I.

Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo GEOFOCUS d.o.o. iz
Zagreba, Braće Cvijića 3, OIB: 25866867098, sklopit će Ugovor
o izradi geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta
Grada Jastrebarskog (Prhoć, Donja Reka, Gornja Reka, Vranov
Dol, Volavje, Novaki Petrovinski, Izimje, Plešivica, Jurjevčani),
predviđeno evidencijskim brojem nabave: 3E16-018, Plana nabave za proračunsku 2016. godinu.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu GEOFOCUS d.o.o. iz Zagreba, Braće Cvijića 3, iznos od 53.690,00 kn uvećano za PDV
25% od 13.422,50 kn, sveukupno iznos od 67.112,50 kn (slovima: šezdesetsedamtisućastodvanaest kuna i pedeset lipa).

III.
Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su
Proračunom Grada Jastrebarskog za 2016. 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.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/16-01/11
URBROJ: 238/12-02-16-6
Jastrebarsko, 7. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14 i 10/14) i članka 48.
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskih elaborata
za rekonstrukciju ulica u Jastrebarskom
(Braće Radić, Tadije Smičiklasa, Prigorska,
Bana T. E. Bakača i Okićko naselje)
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo GEOFOCUS d.o.o. iz
Zagreba, Braće Cvijića 3, OIB: 25866867098, sklopit će Ugovor
o izradi Parcelacijskih elaborata za rekonstrukciju ulica u Jastrebarskom (Braće Radić, Tadije Smičiklasa, Prigorska, Bana T. E.
Bakača i Okičko naselje), predviđeno evidencijskim brojem nabave: 3E16-015, Plana nabave za proračunsku 2016. godinu.

II.
Grad Jastrebarsko će za uslugu navedenu u točki I. ovog
Zaključka isplatiti trgovačkom društvu GEOFOCUS d.o.o. iz
Zagreba, Braće Cvijića 3, iznos od 13.900,00 kn (slovima: trinaesttisućadevetsto kuna i nula lipa) bez PDV-a. Obveza plaćanja
poreza na dodanu vrijednost prenosi se na Grad Jastrebarsko su-

29. travnja 2016.

kladno 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.

Sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2016. 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.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/16-01/11
URBROJ: 238/12-02-16-7
Jastrebarsko, 7. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14 i 10/14) i članka 48. Statuta
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskih elaborata
za rekonstrukciju ulica u Jastrebarskom
(Vladimira Nazora, Vlade Vlaisavljevića, Vladimira
Vidrića, Dragutina Domjanića, Kralja Tomislava i
Antuna Mihanovića)
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo GEOFOCUS d.o.o. iz
Zagreba, Braće Cvijića 3, OIB: 25866867098, sklopit će Ugovor
o izradi Parcelacijskih elaborata za rekonstrukciju ulica u Jastrebarskom (Vladimira Nazora, Vlade Vlaisavljevića, Vladimira Vidrića, Dragutina Domjanića, Kralja Tomislava i Antuna Mihanovića) predviđeno evidencijskim brojem nabave: 3E16-016, Plana
nabave za proračunsku 2016. godinu.

II.
Grad Jastrebarsko će za uslugu navedenu u točki I. ovog
Zaključka isplatiti trgovačkom društvu GEOFOCUS d.o.o. iz
Zagreba, Braće Cvijića 3, iznos od 13.900,00 kn (slovima: trinaesttisućadevetsto 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.

Sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2016. 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.

IV.

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

29. travnja 2016.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
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KLASA: 022-06/16-01/11
URBROJ: 238/12-02-16-8
Jastrebarsko, 7. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14 i 10/14) i članka 48. Statuta
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi Idejnog i Glavnogizvedbenog projekta spomen obilježja „Nevinoj patnji
hrvatskih žrtava svih ratova“ u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo ARHIKON d.o.o. iz
Zagreba, Ozaljska 49, OIB: 41081073369, sklopit će Ugovor o
izradi Idejnog i Glavnog-izvedbenog projekta spomen obilježja
„Nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova“ u Jastrebarskom,
predviđeno evidencijskim brojem nabave: 2E16-007, Plana nabave za proračunsku 2016. godinu.

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 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisuća
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 iz točke II. ovog Zaključka osigurana su
Proračunom Grada Jastrebarskog za 2016. 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“.
KLASA: 022-06/16-01/11
URBROJ: 238/12-02-16-9
Jastrebarsko, 7. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o donošenje Programa mjera zaštite pučanstva od
zaraznih bolesti i Provedbenog plana preventivne i
obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na
području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu

Donosi se Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i Provedbeni plan preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Jastrebarskog za 2016.
godinu (u daljnjem tekstu: „Program mjera“), kojim se utvrđuju
mjere, izvršitelji, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedba
Programa mjera.
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti i Provedbeni plan preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
koji je izradio Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije,
nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka.

II.
Grad Jastrebarsko snosi troškove provedbe Programa mjera
na prostorima i objektima kako slijedi:
–– stambene i poslovne zgrade u vlasništvu Grada Jastrebarskog
te pripadajuća zemljišta;
–– javne prometne površine;
–– zelene površine i parkovi;
–– nasipi vodotoka;
–– neuređena odlagališta otpada.

III.
Program mjera na prostorima i objektima iz točke II. Ovog
Zaključka, provodi pravna osoba ovlaštena za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno propisima, s
kojom Grad Jastrebarsko sklopi ugovor o provođenju Programa
mjera.

IV.

Troškove provedbe Programa mjera u objektima, prostorima
te na površinama koji nisu navedeni u točci II. Ovog Zaključka,
sukladno propisima, snose njihovi vlasnici odnosno korisnici.

V.
Stručni nadzor nad provedbom Programa mjera provodi Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije.
Troškovi stručnog nadzora financiraju se iz sredstava proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu.
Inspekcijski nadzor nad provedbom programa mjera provode
nadležni sanitarni inspektori.

VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/16-01/11
URBROJ: 238/12-02-16-10
Jastrebarsko, 7. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 02/13 i 03/13) i programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada
Jastrebarskog za 2016. godinu (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 08/15), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o kapitalnoj donaciji
Vatrogasnoj zajednici Grada Jastrebarskog
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SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
I.

Grad Jastrebarsko sklopit će ugovor o kapitalnoj donaciji
Vatrogasnoj zajednici Grada Jastrebarskog, V. Mačeka 2, Jastrebarsko, u iznosu od 83.175,00 kuna, za pokrića troškova izrade
gromobranske instalacije i sanacije elektro-instalacija na zgradama DVD-a Vranov Dol, DVD-a Belčići, DVD-a Donji Desinec
i DVD-a Jastrebarsko te izradu arhitektonskih snimki izvedenog
stanja zgrada DVD-a Domagović 1 i 2 , DVD-a Jastrebarsko,
DVD-a Belčići i DVD-a Donje Izimje, a u svrhu ozakonjenje nezakonito izgrađenih objekata.

II.
Odobrena sredstva isplatit će se na IBAN broj:
HR1923900011100021918, otvoren kod Hrvatske poštanske
banke, na ime Vatrogasne zajednice Jastrebarsko, a osigurana su
u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, program: javni red i sigurnost, aktivnost: 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: 022-06/16-01/11
URBROJ: 238/12-02-16-11
Jastrebarsko, 7. travnja 2016.
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 u društvenim djelatnostima na području Grada
Jastrebarskog za 2016. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 8/15), te članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima
i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“,
broj 26/15) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o kapitalnoj donaciji
DVD-u NOVAKI
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će ugovor o kapitalnoj donaciji
DVD-u NOVAKI, Novaki Petrovinski 44, Jastrebarsko, u iznosu od 3.161,50 kuna, u svrhu pokrića troškova vodnog doprinosa
za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade vatrogasnog doma
u Novakima Petrovinskim izgrađenom na k.č. 1631/1, 1631/2 i
1631/3, k.o. Volavje.

II.

Odobrena sredstva isplatit će se na IBAN broj
HR8923900011100027060, otvoren kod Hrvatske poštanske
banke, na ime DVD NOVAKI, a osigurana su u Proračunu Grada
Jastrebarskog za 2016. 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.

29. travnja 2016.

KLASA: 022-06/16-01/11
URBROJ: 238/12-02-16-12
Jastrebarsko, 7. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 02/13 i 03/13) i Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada
Jastrebarskog za 2016. godinu (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 8/15), te članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima
i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“,
broj 26/15) gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o kapitalnoj donaciji
DVD-u GORNJA REKA
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će ugovor o kapitalnoj donaciji
DVD-u GORNJA REKA, Gornja Reka 15b, Jastrebarsko, u
iznosu od 4.333,16 kuna, u svrhu pokrića troškova vodnog doprinosa za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade vatrogasnog
doma u Gornjoj Reki izgrađenom na k.č. 780/3, k.o. Plešivička
Reka.

II.

Odobrena sredstva isplatit će se na IBAN broj
HR6923900011100315291, otvoren kod Hrvatske poštanske
banke, na ime DVD GORNJA REKA, a osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2016. 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: 022-06/16-01/11
URBROJ: 238/12-02-16-13
Jastrebarsko, 7. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 1. stavka 1. Odluke o upravljanju javnim
sportskim građevinama („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 2/16) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju popisa javnih sportskih građevina u
vlasništvu Grada Jastrebarskog
I.
Utvrđuje se da na dan donošenja ovog Zaključka, javne
sportske građevine u vlasništvu Grada Jastrebarskog čine sljedeći objekti:

29. travnja 2016.
Br. Objekt
1.

nogometno
igralište
(trava) +
svlačionice
2. nogometno
igralište
(trava) +
svlačionice
3. nogometno
igralište
(asfalt)
4. nogometno
igralište
(trava)
5. igralište
(asfalt)
6. nogometno
igralište
(trava)
7. CENTRALA
– objekt
+ igrališta
(nogomet,
tenis)
8. MLADINA
– nogometna
igrališta +
objekti
9. tenisko
igralište kod
Glazbene
škole
10. dio dvorišta
i streljana
u dvorištu
Centra za
kulturu

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Naselje (adresa)

Kč.br.

k.o

DOMAGOVIĆ

394

Domagović

VOLAVJE

1126/38

Volavje

ČEGLJE

8180

Čeglje

ČEGLJE

8073/1

Čeglje

STANKOVO

8/1

Klinča Sela

JASTREBARSKO
Sajmište

1770 (dio)

Jastrebarsko

JASTREBARSKO
Bana J. Jelačića bb

387, 388/1-4 Jastrebarsko
393

MLADINA

1365/
5-10,
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trična vozila za Grad Jastrebarsko KLASA: 430-01/16-01/34,
URBROJ: 238/12-02-16-4, zaključenog 11. ožujka 2016. godine,
kojim će se produljiti rok isporuke, montaže i puštanja elektropunionice u pogon.

II.

Plešivička
Reka

JASTREBARSKO
731 (dio)
Zrinski Frankopanska
3

Jastrebarsko

JASTREBARSKO
Dr. F. Tuđmana 9

Jastrebarsko

897 (dio)

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 430-01/16-01/34
URBROJ: 238/12-02-16-11
Jastrebarsko, 8. travnja 2016.
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 2/16) 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 VI. izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja „Sjeverni dio centra
Jastrebarskog“ u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo URBING d.o.o. iz Zagreba, Av. Većeslava Holjevca 20, OIB: 74221476988, sklopiti će
Ugovor o izradi VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ u Jastrebarskom.

II.
II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 620-01/16-01/03
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 7. travnja 2016.

Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu URBING d.o.o. iz Zagreba,
Av. Većeslava Holjevca 20, iznos od 59.500,00 kn uvećano za
PDV 25% od 14.875,00 kn, sveukupno iznos od 74.375,00 kn
(slovima: sedamdesetčetiritisućetristosedamdesetpet kuna i nula
lipa).

III.

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

Na temelju članka 6. Ugovora o nabavi elektropunionice
za električna vozila za Grad Jastrebarsko KLASA: 430-01/1601/34, URBROJ: 238/12-02-16-4 od 11. ožujka 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 nabavi
elektropunionice za električna vozila za
Grad Jastrebarsko
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo DUCATI KOMPONENTI d.o.o. iz Ludbrega, Zagorska 6, OIB: 11111510694,
sklopit će Dodatak Ugovora o nabavi elektropunionice za elek-

Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su
Proračunom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, Razdjel 010:
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša, Glava 01, Program: Izrada dokumenata prostornog planiranja, Kapitalni projekt: Prostorno planiranje.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/16-01/12
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 14. travnja 2016.
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-
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29. travnja 2016.

barskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

Desinec), predviđeno evidencijskim brojem nabave: 3E16-018,
Plana nabave za proračunsku 2016. godinu.

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskog elaborata
za izgradnju glavne gradske prometnice GG1SJEVER-MURAT u Jastrebarskom

II.

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo GEOFOCUS d.o.o. iz
Zagreba, Braće Cvijića 3, OIB: 25866867098, sklopit će Ugovor o izradi Parcelacijskog elaborata za izgradnju glavne gradske
prometnice GG1-SJEVER-MURAT u Jastrebarskom, predviđeno evidencijskim brojem nabave: 3E16-019, Plana nabave za
proračunsku 2016. godinu.

II.
Grad Jastrebarsko će za uslugu navedenu u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu GEOFOCUS d.o.o. iz Zagreba, Braće Cvijića 3, iznos od 19.900,00 kn (slovima: devetnaesttisućadevetsto 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.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2016. 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
glavne jaskanske obilaznice.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/16-01/12
URBROJ: 238/12-02-16-4
Jastrebarsko, 14. travnja 2016.

Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu GPU-Geodetski projektni
ured d.o.o., iz Jastrebarskog, Antuna Mihanovića 14, iznos od
33.962,50 kn uvećano za PDV 25% od 8.490,63 kn, sveukupno
iznos od 42.453,13 kn (slovima: četrdesetdvijetisućečetristopedesettri kune i trinaest lipa).

III.
Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su
Proračunom Grada Jastrebarskog za 2016. 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.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/16-01/12
URBROJ: 238/12-02-16-5
Jastrebarsko, 14. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 3. i članka 4. Odluke o korištenju nekretnina u vlasništvu 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 sklapanju Dodatka Ugovoru o davanju na
privremeno korištenje prostora
I.

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 geodetskih elaborata
za evidentiranje nerazvrstanih cesta Grada
Jastrebarskog (Donji Desinec)
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo GPU-Geodetski projektni ured d.o.o. iz Jastrebarskog, Antuna Mihanovića 14, OIB:
64944531110, sklopit će Ugovor o izradi geodetskih elaborata
za evidentiranje nerazvrstanih cesta Grada Jastrebarskog (Donji

Trgovačkom društvu Ceste Jastrebarsko d.o.o., Jastrebarsko,
Dr. Franje Tuđmana 47, dodjeljuje se na korištenje prostor koji
se nalazi u tavanskom dijelu zgrade u vlasništvu Grada Jastrebarkog koja se nalazi u Jastrebarskom ulica dr. Franje Tuđmana 43a,
k.č.br. 1130/2, upisano u z.k.ul.br. 2121, k.o. Jastrebarsko, u površini od 28 m2, bez naknade, za potrebe obavljanja registrirane
djelatnosti trgovačkog društva.
Dodijeljeni prostor trgovačko društvo Ceste Jastrebarsko
d.o.o. koristit će za potrebe arhive te se istom daje suglasnost za
izvođenje svih potrebnih radova na uređenju prostora.

II.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo Ceste Jastrebarsko
d.o.o., Jastrebarsko, dr. Franje Tuđmana 47, zaključit će Dodatak
Ugovoru o davanju na privremeno korištenje prostora zaključenom dana 28. lipnja 2013. godine, pod poslovnim brojem KLASA: 372-01/13-01/8, URBROJ: 238/12-03-13-5, kojim će urediti
međusobna prava i obveze s osnova korištenja prostora iz točke I.
ovog Zaključka, a sve sukladno odredbama osnovnog Ugovora.

III.

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

29. travnja 2016.
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KLASA: 022-06/16-01/12
URBROJ: 238/12-02-16-6
Jastrebarsko, 14. travnja 2016.
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 rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu
gradnje nerazvrstane ceste
– produžetka Radničke ceste u Jastrebarskom
I.
U svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa radi stjecanja
prava vlasništva Grada Jastrebarskog, odobrava se stjecanje nekretnina u k.o. Jastrebarsko, koje u naravi predstavljaju zemljište
na trasi planirane nerazvrstane ceste – produžetka Radničke ceste
u Jastrebarskom, formirano sukladno Parcelacijskom elboratu
izrađenom od strane KOGRAD-PROMET d.o.o. iz Zagreba, na
temelju Lokacijske dozvole za izgradnju produžetka Radničke
ceste u Jastrebarskom, KLASA: UP/I- 350-05/12-01/15, URBROJ: 238/1-18-05/1-12-13 od 11. listopada 2012. godine, koja
je postala pravomoćna dana 26. studenoga 2012. godine i produžena je Rješenjem UP/I-350-05/14-01/18, URBROJ: 238/1-1805/3-14-2 od 7. studenoga 2014. godine, sve izdano od strane
Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Zagrebačke županije, Ispostava Jastrebarsko.
Nekretnine koje su predmet rješavanja imovinsko-pravnvih
odnosa u svrhu stjecanja prava vlasništva Grada Jastrebarskog,
u naravi predstavljaju zemljišta u k.o. Jastrebarsko, prema tabličnom prikazu označena kako slijedi:
red.
br.

Površina
m2
Vlasnik

k.č.br.

1.

1892/7

94

2.

1893/2

135

3.

1902/2

171

4.

1915/9

33

5.
6.

1915/10
1915/11

30
23

7.

1916/4

24

Željko Kurtalj, Jastrebarsko, Klinča Sela,
Goli Vrh 4
Franjo Jurković, Jastrebarsko, Zdihovo 34
(5332/7982 dijela)
Željka Lehpamer Malinar, Jastrebarsko,
Zeleni Gaj 1B (1325/7982 dijela)
Tomislav Malinar, Jastrebarsko, Zeleni Gaj
1B (1325/7982 dijela)
Stjepan Mitrović, Jastrebarsko, dr. F.
Tuđmana 92 (1/2 dijela)
Dragica Mitrović, Jastrebarsko, dr. F.
Tuđmana 92 (1/2 dijela)
Zlatko Bučar, Zagreb, II. Praćanska I-A (1/2
dijela)
Božica Bučar, Zagreb, II. Praćanska I-A (1/2
dijela)
Mario Jalšovec, Jastrebarsko, P. Svačića 4
Marija Jakšić, Jastrebarsko, Radnička cesta
59
Bruna Hodak, Jastrebarsko, Kolodvorska
77A (865/1308)
Ivan Jalšovec, Jastrebarsko, P. Svačića 4
(443/1308)

8.

1917/2

4

9.
10.

1933/3
1933/4

51
64
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Daniela Mrvaljević, Jastrebarsko, V. Mačeka
32
Josip Herceg, Jastrebarsko, Prilipje 17-A

II.
Tržišna vrijednost nekretnina iz prethodne točke ovog Zaključka utvrđena je Procjembenim elaboratom izrađenim od
strane C.T.B d.o.o. za projektiranje, građenje i usluge iz Jastrebarskog, stalnom sudskom procjenitelju za graditeljstvo Borisu
Crnilo, ing.građ. i iznosi 120,00 kn po m2 zemljišta.

III.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, Program: izgradnja cesta, Kapitalni
projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta, osnovni račun 411.

IV.
Temeljem ovog Zaključka Gradonačelnik će s vlasnikom
svake nekretnine sklopiti ugovor kojim će urediti međusobne
odnose u svrhu stjecanja prava vlasništva istih u korist Grada Jastrebarskog.
Za one nekretnine za koje međusobne odnose u svrhu stjecanja prava vlasništva Grada Jastrebarskog neće biti moguće sporazumno urediti, pokrenut će se postupak potpunog izvlaštenja radi
izgradnje predmetne nerazvrstane ceste.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/16-01/12
URBROJ: 238/12-02-16-7
Jastrebarsko, 14. travnja 2016.
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 Izvedbenog elaborata
prometne signalizacije za označavanje biciklističkih
ruta na području Grada Jastrebarskog
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo PROMET I PROSTOR
d.o.o. iz Zagreba, Medarska 56c, OIB: 70482234704, sklopit će
Ugovor o izradi Izvedbenog elaborata prometne signalizacije za
označavanje biciklističkih ruta na području Grada Jastrebarskog,
za 8 (osam) biciklističkih ruta ukupne dužine 250 m, predviđeno
evidencijskim brojem nabave: B16-006, Plana nabave za proračunsku 2016. godinu.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog
Zaključka isplatiti trgovačkom društvu PROMET I PROSTOR
d.o.o. iz Zagreba, Medarska 56c, iznos od 127.500,00 kn (slovi-
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ma: stodvadesetsedamtisućapetsto 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.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 430-01/16-01/60
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 14. travnja 2016.

29. travnja 2016.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i 3/13) i članka
2. Pravilnika o kontroli namjensko isplaćenih kapitalnih pomoći
trgovačkim društvima (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”,
broj 4/12) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj financijskoj pomoći T.D. Vode
Jastrebarsko d.o.o. za javnu vodoopskrbu- za
izgradnju produžetaka vodovoda Ivančići i Orešje
I.

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 članka
2. Pravilnika o kontroli namjensko isplaćenih kapitalnih pomoći
trgovačkim društvima («Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog»,
broj 4/12) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj financijskoj pomoći T.D. Vode
Jastrebarsko d.o.o. za javnu odvodnju
I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć trgovačkom društvu
Vode Jastrebarsko d.o.o. za javnu odvodnju u ukupnom iznosu
od 71.250,00 kn (slovima: sedamdesetjednatisućadvjestopedeset
kuna i nula lipa) i to za pripremne radove na aglomeraciji-EU u
iznosu od 28.450,00 kn i za izradu tender (natječajne) dokumentacije po pravilima crvenog Fidica, radi izgradnje kanalizacijske
mreže aglomeracije Jastrebarsko, u iznosu od 42.800,00 kn.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, broj konta: 386 Kapitalne pomoći, kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije, program: Izgradnja komunalno-vodnih građevina, glava 01, razdjel: 010- Upravni odjel za
imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti,
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.

Odobrava se kapitalna financijska pomoć trgovačkom društvu Vode Jastrebarsko d.o.o. za javnu vodoopskrbu u ukupnom
iznosu od 100.000,00 kn (slovima: stotinutisuća kuna i nula
lipa) i to za izgradnju produžetka vodovoda Ivančići u iznosu od
20.000,00 kn i za izgradnju produžetka vodovoda Orešje u iznosu
od 80.000,00 kn.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, broj konta: 386 Kapitalne pomoći, kapitalni projekt: izgradnja vodovoda, program: Izgradnja komunalno-vodnih građevina, glava 01, razdjel: 010- Upravni odjel za
imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti,
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.

III.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka doznačit će se u korist žiroračuna trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o otvorenog kod
Raiffeisenbank Austria d.d., IBAN: HR1924840081101514353
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:363-01/16-01/10
URBROJ:238/12-02-16-11
Jastrebarsko, 18. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

III.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka doznačit će se u korist žiroračuna trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o otvorenog kod
Raiffeisenbank Austria d.d., IBAN: HR1924840081101514353
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: 363-01/16-01/10
URBROJ: 238/12-02-16-10
Jastrebarsko, 18. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 54. stavka 4. Pravilnika o proračunskom
računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine”, broj
124/14 i 115/15) 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 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 motornih strojeva i alata, te priključnih strojeva
za održavanje groblja u ukupnom iznosu od 129.425,52 kn (stotinudvadesetdevettisućačetiristotinedvadesetpet kuna i pedesetdvije lipe).
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II.

Odobreni iznos isplatit će se iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. 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.
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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 partnerstvu

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

I.
Grad Jastrebarsko i Udruga policije branitelja Jastrebarsko
iz Jastrebarskog, Ivane Brlić Mažuranić 1, OIB: 42153378247,
sklopit će Sporazum o partnerstvu u svrhu podnošenja zahtjeva
za sufinanciranje projekta izgradnje Spomen-obilježja nevinoj
patnji hrvatskih žrtava svih ratova, u okviru Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja
žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog
proračuna Republike Hrvatske u 2016. godini na području Republike Hrvatske.

II.

KLASA: 363-01/16-01/15
URBROJ: 238/12-02-16-9
Jastrebarsko, 18. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o održavanju objekata i uređaja
javne rasvjete na području Grada Jastrebarskog u
2016. 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 2016. godini.

II.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2016. 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: Javna rasvjeta te planirana
Programom održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Jastrebarskog za 2016. godinu („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 8/15).

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 430-01/16-01/74
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 21. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/16-01/14
URBROJ: 238/12-02-16-5
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14 i 10/14) 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 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 15. svibnja do 31. listopada 2016. godine.

II.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
Razdjel 010: Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša, Glava 01, Program: Zaštita okoliša,
Aktivnost: Gospodarenje otpadom.
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29. travnja 2016.

III.

V.

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.

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.

IV.

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“.

VI.

KLASA: 022-06/16-01/14
URBROJ: 238/12-02-16-7
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.

KLASA: 022-06/16-01/14
URBROJ: 238/12-02-16-6
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.
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.
Ivanu Radmaniću iz Jastrebarskog, Gornji Desinec, Livadarska ulica 3, OIB: 20538643898, vlasniku obrta Ugostiteljstvo
SLAVONAC, Jastrebarsko, Donji Desinec 1, daje se na korištenje javna površina na prostoru ispred ugostiteljskog objekta
Caffe bar KINO u Jastrebarskom, A. i D. Starčevića 1, na dijelu zemljišta označenom kao k.č.br. 1211/2, k.o. Jastrebarsko,
u svrhu postavljanja otvorene terase za obavljanje ugostiteljske
djelatnosti.

II.
Prostor iz točke I. ovog Zaključka daje se korisniku na korištenje u svrhu obavljanja vlastite ugostiteljske djelatnosti postavljanjem otvorene terase ukupne površine 24,50 m2 na određeno vrijeme od 3 (tri) godine. Vrijeme zakupa obračunava se od
1.travnja do 31. listopada za kalendarsku godinu.

III.
Visina naknade za postavljanje otvorene terase iz točke 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 490,00 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 98,00 kn mjesečno.

IV.
Ivan Radmanić – vlasnik obrta Ugostiteljstvo SLAVONAC iz
Jastrebarskog, s jedne te Grad Jastrebarsko s druge strane, sklopiti će Ugovor o korištenju javne površine za postavljanje otvorene
terase, sukladno odredbama ovog Zaključka.

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.
Havziju Ametiju iz Jastrebarskog, Braće Kazić 7/III, OIB:
39960701716, vlasniku obrta Slastičarna JASKA, daje se na korištenje javna površina na prostoru ispred ugostiteljskog objekta
Slastičarna JASKA u Jastrebarskom, Braće Kazić 7, na dijelu zemljišta označenom kao k.č.br. 825/3, k.o. Jastrebarsko, u svrhu
postavljanja otvorene terase za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

II.
Prostor iz točke I. ovog Zaključka daje se korisniku na korištenje u svrhu obavljanja vlastite ugostiteljske djelatnosti postavljanjem otvorene terase ukupne površine 40 m2 na određeno
vrijeme od 3 (tri) godine. Vrijeme zakupa obračunava se od 1.
travnja do 31. listopada za kalendarsku godinu.

III.
Visina naknade za postavljanje otvorene terase iz točke 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 800,00 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 160,00 kn mjesečno.

IV.
Havzi Ameti – vlasnik obrta Slastičarna JASKA iz Jastrebarskog, s jedne te Grad Jastrebarsko s druge strane, sklopiti će Ugovor o korištenju javne površine za postavljanje otvorene terase,
sukladno odredbama ovog Zaključka.

V.
Za provođenje daljnih upravnih radnji po ovom Zaključku
zadužuje se Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospo-

29. travnja 2016.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

darstvo, 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: 022-06/16-01/14
URBROJ: 238/12-02-16-8
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.
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VI.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/16-01/14
URBROJ: 238/12-02-16-9
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.
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.
Ljubici Kovač iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana 86, OIB:
61319330141, vlasnici obrta Caffe bar ARTEMIDA, daje se na
korištenje javna površina na prostoru ispred ugostiteljskog objekta ARTEMIDA u Jastrebarskom, Dr. Franje Tuđmana 75A, na dijelu zemljišta označenom kao k.č.br. 1388/1, k.o. Jastrebarsko,
u svrhu postavljanja otvorene terase za obavljanje ugostiteljske
djelatnosti.

II.
Prostor iz točke I. ovog Zaključka daje se korisniku na korištenje u svrhu obavljanja vlastite ugostiteljske djelatnosti postavljanjem otvorene terase ukupne površine 15,50 m2 na određeno vrijeme od 3 (tri) godine. Vrijeme zakupa obračunava se od
1.travnja do 31. listopada za kalendarsku godinu.

III.
Visina naknade za postavljanje otvorene terase iz točke II. i
III. 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 310,00 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 62,00 kn mjesečno.

IV.
Ljubica Kovač – vlasnica obrta Caffe bar ARTEMIDA iz Jastrebarskog, s jedne te Grad Jastrebarsko s druge strane, sklopiti
će Ugovor o korištenju javne površine za postavljanje otvorene
terase, sukladno odredbama ovog Zaključka.

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.

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.
Trgovačkom društvu ŽABČIĆ-JASKA d.o.o. iz Jastrebarskog, Braće Kazić 7, OIB: 45992502944, daje se na korištenje
javna površina na prostoru ispred ugostiteljskog objekta Caffe
bar CASH u Jastrebarskom, Braće Kazić 7, na dijelu zemljišta
označenom kao k.č.br. 825/3, k.o. Jastrebarsko, u svrhu postavljanja otvorene terase za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

II.
Prostor iz točke I. ovog Zaključka daje se korisniku na korištenje u svrhu obavljanja vlastite ugostiteljske djelatnosti postavljanjem otvorene terase ukupne površine 56 m2 na određeno vrijeme od 3 (tri) godine. Vrijeme zakupa obračunava se od
1.travnja do 31. listopada za kalendarsku godinu.

III.
Visina naknade za postavljanje otvorene terase iz točke 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 1.120,00 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 224,00 kn mjesečno.

IV.
ŽABČIĆ-JASKA d.o.o. iz Jastrebarskog, Braće Kazić 7, zastupano po direktorici Nikolini Žabčić, s jedne te Grad Jastrebarsko s druge strane, sklopiti će Ugovor o korištenju javne površine za postavljanje otvorene terase, sukladno odredbama ovog
Zaključka.

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“.
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29. travnja 2016.
III.

KLASA: 022-06/16-01/14
URBROJ: 238/12-02-16-10
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.
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 u društvenim djelatnostima na području Grada
Jastrebarskog za 2016. godinu (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 8/15), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

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

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.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 430-01/16-01/63
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 11. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Grad Jastrebarsko sklopit će ugovor o kapitalnoj donaciji
DVD-u DOMAGOVIĆ, Domagović 56, Jastrebarsko, u iznosu
od 8.767,13 kuna, u svrhu pokrića troškova naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade vatrogasnog doma i spremišta,
izgrađenih na k.č. 174/2 i 175 te 176, k.o. Domagović.

Temeljem članka 15. Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu (“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

II.

ZAKLJUČAK
o dodjeli subvencije za početak poslovanja
poduzetnika u 2016. godini

Odobrena sredstva isplatit će se na IBAN broj
HR9523600001101475370, otvoren kod Zagrebačke banke, na
ime DVD Domagović, a osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2016. 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: 022-06/16-01/14
URBROJ: 238/12-02-16-11
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.

I.
Odobrava se isplata subvencije za početak poslovanja poduzetnika u 2016. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:
Odobreni
Poduzetnik
Namjena
iznos (kn) IBAN
Obrt “ZINC”,
Vl. Maja Borščak
Registracija
2.900,00 HR2423600001102525412
Glogolja
Inf. oprema
Strossmayerov trg 4

II.

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

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

ZAKLJUČAK
o 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
vlasništvu Grada Jastrebarskog dati na upravljanje Turističkoj zajednici Grada Jastrebarskog na vrijeme od 3 (tri) mjeseca.

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

Odobrena sredstva uplatit će se na IBAN-račun korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna Grada Jastrebarskog za
2016. 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: 022-06/16-01/12
URBROJ: 238/12-02-16-8
Jastrebarsko, 14. travnja 2016.
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

29. travnja 2016.
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ZAKLJUČAK
o sufinanciranju projekta - Izdavanje knjige
„Jaskanski kraj u slici i riječi“
I.
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u svezi sufinanciranja projekta Izdavanje
knjige „Jaskanski kraj u slici i riječi“ s udrugom Ogranak Matice hrvatske u Jastrebarskom, Zagrebačka 7, Jastrebarsko, OIB:
81801862123 i to u ukupnom iznosu od 9.000,00 kn.
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IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/16-01/10
URBROJ: 238/12-02-16-7
Jastrebarsko, 31. ožujka 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2016.godinu, Program: Program: Socijalna zaštita,
Aktivnost: Socijalna pomoć stanovništvu koja nije obuhvaćena
redovnim socijalnim programima, Konto: 381, tekuće donacije.

III.

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

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

ZAKLJUČAK
o sufinanciranju manifestacije
„Vatrogasno natjecanje 6. kup DVD-a Petrovina“

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/16-01/10
URBROJ: 238/12-02-16-6
Jastrebarsko, 31. ožujka 2016.
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 -Tisak knjige „Ina otkriva
Jasku - turistički vodič za djecu i mlade“
I.
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u svezi sufinanciranja projekta Tisak knjige
„Ina otkriva Jasku - turistički vodič za djecu i mlade“ s udrugom Kreativni studio Zvrk, Zagrebačka 7, Jastrebarsko, OIB:
34943938566, i to u ukupnom iznosu od 8.000,00 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2016.godinu, Program: Program: Socijalna zaštita,
Aktivnost: Socijalna pomoć stanovništvu koja nije obuhvaćena
redovnim socijalnim programima, 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.

I.
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u svezi sufinanciranja manifestacije manifestacije „Vatrogasno natjecanje 6. kup DVD-a Petrovina“ s
udrugom Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrovina, Petrovina
87, Jastrebarsko, OIB: 7914223064, i to u ukupnom iznosu od
5.000,00 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2016.godinu, Program: Program: Socijalna zaštita,
Aktivnost: Socijalna pomoć stanovništvu koja nije obuhvaćena
redovnim socijalnim programima, 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: 022-06/16-01/10
URBROJ: 238/12-02-16-8
Jastrebarsko, 31. ožujka 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 6. stavka 2. Odluke o korištenju neketnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 8/15), 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
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RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava
pristiglih na Javni poziv za dodjelu nekretnina
u vlasništvu Grada Jastrebarskog na korištenje
udrugama
I.
Za članove Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na
Javni poziv za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog na korištenje udrugama imenuju se:
1. Stipe Bučar, predsjednik Povjerenstva,
2. Irena Strmečki Šlat, dipl.iur., članica Povjerenstva.
3. Maja Lovretin, dipl.iur., članica Povjerenstva.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 230-01/16-01/01
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 31. ožujka 2016.
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) i članka
4. Poslovnika Gradonačelnika Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/11 i 2/14), Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o imenovanju Povjerenstva za provođenje aktivnosti
povodom obilježavanja „Godine Martina Borkovića“
I.
Za provođenje radnji i koordinaciju svih aktivnosti povodom
obilježavanja “Godine Martina Borkovića” imenuje se Povjerenstvo u slijedećem sastavu:
1. Zvonimir Novosel, dipl. ing., gradonačelnik Grada Jastrebarskog- za predsjednika,
2. Gojislav Kovačić, vlč., župnik župe sv. Petra Petrovina- za
člana,
3. Stjepan Škrabe, prof., književnik- za člana,
4. Jasna Borković, učiteljica, voditeljica Područne škole Domagović- za članicu,
5. Manuela Budišćak, mag.mus., voditeljica glazbene radionice
u Centru za kulturu Jastrebarsko, za članicu,
6. Željko Paljug, član Pastoralnog vijeća župe sv. Petra Petrovina, za člana,
7. Dario Borković, predsjednik vijeća mjesnog odbora Domagović, za člana,
8. Ivan Fabijanić, viši savjetnik za lokalnu i mjesnu samoupravu u Gradu Jastrebarskom, za člana.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 564-01/16-01/03
URBROJ: 238/12-02-16-2
Jastrebarsko, 1. travnja 2016.

29. travnja 2016.
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 otkupu knjige “Radost baletnih koraka”
I.
Grad Jastrebarsko otkupit će 20 primjeraka knjige “Radost
baletnih koraka” u izdanju Baletnog studija Jastrebarsko.

II.
Iznos od 3.000,00 kn isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog, Program: Religijske, kulturne i druge službe - tekuće
donacije, R 0151 temeljem ispostavljenog računa Baletnog studija Jastrebarsko.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/16-01/11
URBROJ:238/12-02-16-14
Jastrebarsko, 7. travnja 2016.
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 „Osnivanje podmlatka
puhačkog orkestra DVD-a Domagović“
I.
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u svezi sufinanciranja projekta „Osnivanje
podmlatka puhačkog orkestra DVD-a Domagović“ s udrugom
Dobrovoljno vatrogasno društvo Domagović, Domagović 56,
Jastrebarsko, OIB: 69559001939, i to u ukupnom iznosu od
3.000,00 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2016.godinu, Program: Javne potrebe u kulturi,
Aktivnost: Djelatnost udruga u kulturi, 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.

29. travnja 2016.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
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IV.

I.

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

Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u svezi sufinanciranja projekta „ESDU-World
dance star“ s udrugom Baletni studio Jastrebarsko, Ulica grada
Mainza 23, Zagreb, OIB: 16727980255, kojim sufinanciranjem
će se udruzi pomoći u predstavljanju na navedenom svjetskom
prvenstvu, i to u ukupnom iznosu od 4.000,00 kn.

KLASA: 022-06/16-01/11
URBROJ:238/12-02-16-15
Jastrebarsko, 7. travnja 2016.
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 financiranju manifestacije
„Dječji folklorni festival MOJE KOLO MALO“
I.
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u svezi financiranja manifestacije „Dječji
folklorni festival MOJE KOLO MALO“ s udrugom Kulturno
umjetničko društvo Desinec, Trg Sv. Ivana 6, Gornji Desinec,
Jastrebarsko, OIB: 37040267305, i to u ukupnom iznosu od
6.000,00 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2016.godinu, Program: Javne potrebe u kulturi,
Aktivnost: Djelatnost udruga u kulturi, Konto: 381, tekuće donacije.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2016.godinu, Program: Javne potrebe u kulturi,
Aktivnost: Djelatnost udruga u kulturi, 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: 022-06/16-01/11
URBROJ:238/12-02-16-17
Jastrebarsko, 7. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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

III.

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Plan upisa
u Dječji vrtić „Radost“ Jastrebarsko
za pedagošku godinu 2016./2017.

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.

I.

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

Gradonačelnik Grada Jastrebarskog izdaje suglasnost Dječjem vrtiću „Radost“ Jastrebarsko, na Plan upisa djece za pedagošku godinu 2016./2017., koji se nalazi u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

KLASA: 022-06/16-01/11
URBROJ: 238/12-02-16-16
Jastrebarsko, 7. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

II.
Prema Planu upisa djece u pedagošku godinu 2016./2017. u
Dječji vrtić „Radost“ Jastrebarsko moguće je upisati devedeset i
dvoje djece, kao što je prikazano u tablici koja slijedi:
Naziv skupine

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
„ESDU-World dance star“

Dob djece

Br. slob. mjesta

RADOST 1
NOVA (1)

1-2

10

NOVA (2)

19. - 24. mj.

12

NOVA (3)

01.04.2014. - 31.03.2015.

8

SMOKVICE (4)

01.03.2014. - 31.03.2015.

1

GLJIVICE (5)

01.03.2014.- 31.03.2015.

0
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SOVICE (6)

01.04.2013. - 31.03.2014

0

PINGVINI (7)

01.04.2013. - 31.03.2014.

0

ŠKOLJKICE (8)

01.03.2013. - 31.03.2014.

0

GUBMEKI (9)

01.03.2012. - 31.03.2013.

0

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u prepisivanju i to u Zaključku o sklapanju dodatka Ugovora o izradi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog
za razdoblje 2016. do 2020. godine, RU-488/15, objavljenog u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“ broj 2 od 25. ožujka
2016.g., te se u svezi s tim daje sljedeći

PAČIĆI (10)

01.04.2011. - 31.03.2012.

0

ISPRAVAK

MASLAČCI (11)

01.04.2011. - 31.12.2012

0

ZVJEZDICE (12)

01.01.2011. - 31.03.2012.

0

od 3. god. do škole

6

01.01.2012. - 01.12.2012

0

14 skupina

37

SLONIĆI (1)

01.01.2011. - 31.12.2011.

0

ZEČIĆI (2)

01.01.2010. - 31.12.2011. 0 (+ 5 suncokreta)

TRATINČICE (3)

01.04.2009. - 31.12.2010. 0 (+ 9 delf +3 sunc)

TIGRIĆI (4)

01.04.2010. - 31.10.2011.

0

DELFINI

01.07.2009. - 30.11.2010.

0

SUNCOKRETI

01.04.2009. - 31.03.2010.

0

BRESKVICE

01.05.2009. - 04.04.2011.

0

UKUP. RADOST 2

4 skupine

0

UKUPNO JASKA

18 skupina

37

NOVA (1)

1-3

12

NOVA (2)

3 - škole

20

TOČKICE (1) (3)

2-4

1

KOCKICE (2) (4)

3 - škole

4

BRODIĆI (3) (5)

4 - škole

3

ZVONČIĆI (4) (6)

4 -škole

0

UKUP. DESINEC

6 skupina

40

MAČKICE
Cvetković

od 4. god. do škole

8

CVJETIĆI
Sv. Jana

od 4. god. do škole

7

UKUPNO: Desinec,
Cvetković, Sv. Jana

8 skupina

55

SVEUKUPNO

26 skupina

92

MONTESSORI (13)
LOPTICE (14)
UKUP. RADOST 1
RADOST 2

DESINEC

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/16-01/12
URBROJ: 238/12-02-16-9
Jastrebarsko, 14. travnja 2016.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Zaključka o sklapanju dodatka Ugovora o izradi
Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje
2016. do 2020. godine, RU-488/15
U Zaključku o sklapanju dodatka Ugovora o izradi Strategije
razvoja Grada jastrebarskog za razdoblje 2016. do 2020. godine,
RU-488/15, u točki I. umjesto teksta:
…“za razdoblje 2016. do 20120. godine”, treba stajati tekst:
“za razdoblje 2016. do 2020. godine”.
KLASA: 033-01/16-01/01
URBROJ: 238/12-03/1-16-2
Jastrebarsko, 29. travnja 2016.
Urednica
Maja Lovretin, dipl. iur., v.r .
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SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA:
1. Odluka o imenovanju javne površine Spomen-obilježje
nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova
185

4. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju
telekomunikacijskih usluga

197

2. Odluka o izgradnji Spomen-obilježja nevinoj patnji
hrvatskih žrtava svih ratova

5. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga
ispitivanja javnog mnijenja na području Grada
Jastrebarskog-Strategija razvoj Grada do 2020.
godine i rad gradske uprave

197

6. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju
konzultantskih usluga

197

185

3. Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje sporazuma u
svrhu uređenja međusobnih prava i obveza za zahvat u
prostoru: Rekonstrukcija raskrižja ulice Vladka Mačeka,
produžetka ulice Petra Svačića i ulice Bana Josipa
Jelačića u Jastrebarskom s trgovačkim društvima
Hrvatske ceste d.o.o. i Županijska uprava za ceste
Zagrebačke županije d.o.o.
185
4. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području
Grada Jastrebarskog

186

5. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra kojim
upravlja Grad Jastrebarsko

186

6. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj
uporabi

186

7. Odluka o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni
Jalševac u Jastrebarskom

187

8. Odluka o zaduženju Grada Jastrebarskog

187

9. Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na
području grada Jastrebarskog za 2015. godinu

188

10. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite grada Jastrebarskog
za razdoblje 2016. – 2019. godine

191

11. Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i
suradnji Grada Jastrebarskog i Grada Supetra

194

12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika
Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. srpnja do
31. prosinca 2015. godine
195
13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne
zajednice Grada Jastrebarskog za 2015. godinu

195

14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Centra za kulturu Jastrebarsko za 2015. godinu

195

15. Rješenje o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu
Jastrebarsko

195

AKTI GRADONAČELNIKA:
1. Pravilnik o III. izmjenama i dopunama Pravilnika o
stvaranju i praćenju izvršavanja ugovornih obveza
Grada Jastrebarskog

196

2. Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi računala i
računalne opreme za potrebe gradske uprave Grada
Jastrebarskog

196

3. Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi servera i
mrežne opreme za potrebe gradske uprave Grada
Jastrebarskog

196

7. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi parcelacijskog
elaborata za ulicu Kneza Domagoja i dio ulice Kralja
Zvonimira u Jastrebarskom
198
8. Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi opreme
i sustava za korištenje električnih bicikala

198

9. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Idejnog rješenja
i Glavnog projekta spremišta za električne bicikle u
Zrinski-Frankopanskoj ulici u Jastrebarskom
198
10. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog
plana uređenja „Rakitovica I“ u Jastrebarskom za
javnu raspravu

199

11. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi geodetskih
elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta Grada
Jastrebarsko (Petrovina, Prodin Dol)

199

12. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi geodetskih
elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta Grada
Jastrebarskog (Prhoć, Donja Reka, Gornja Reka, Vranov
Dol, Volavje, Novaki Petrovinski, Izimje, Plešivica,
Jurjevčani)
199
13. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskih
elaborata za rekonstrukciju ulica u Jastrebarskom
(Braće Radić, Tadije Smičiklasa, Prigorska,
Bana T. E. Bakača i Okićko naselje)
200
14. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskih
elaborata za rekonstrukciju ulica u Jastrebarskom
(V. Nazora, V. Vlaisavljevića, V. Vidrića, Dragutina
Domjanića, Kralja Tomisava i Antuna Mihanovića)
200
15. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Idejnog i
Glavnog-izvedbenog projekta spomen obilježja
„Nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova“ u
Jastrebarskom

201

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

201

17. Zaključak o sklapanju Ugovora o kapitalnoj donaciji
Vatrogasnoj zajednici Grada Jastrebarskog

201

18. Zaključak o sklapanju Ugovora o kapitalnoj
donaciji DVD-u Novaki

202

19. Zaključak o sklapanju Ugovora o kapitalnoj
donaciji DVD-u Gornja Reka

202
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20. Zaključak o utvrđivanju popisa javnih sportskih
građevina u vlasništvu Grada Jastrebarskog
21. Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o nabavi
elektropunionice za električna vozila za
Grad Jastrebarsko
22. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi VI. Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja „Sjeverni dio
centra Jastrebarskog“ u Jastrebarskom

202

203

203

23. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskog
elaborata za izgradnju glavne gradske prometnice
GG1-SJEVER-MURAT u Jastrebarskom
204
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35. Zaključak o korištenju javne površine za
postavljanje otvorene terase-Slastičarna „JASKA“

208

36. Zaključak o korištenju javne površine za postavljanje
otvorene terase-Caffe bar ARTEMIDA

209

37. Zaključak o korištenju javne površine za postavljanje
otvorene terase-„ŽABČIĆ-JASKA“ d.o.o.

209

38. Zaključak o sklapanju Ugovora o kapitalnoj
donaciji DVD-u Domagović

210

39. Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

210

40. Zaključak o dodjeli subvencije za početak poslovanja
poduzetnika u 2016. godini

210

24. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi geodetskih
elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta Grada
Jastrebarskog (Donji Desinec)

204

41. Zaključak o sufinanciranju projekta Izdavanje knjige „Jaskanski kraj u slici i riječi“

211

25. Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovoru o davanju
na privremeno korištenje prostora

204

42. Zaključak o sufinanciranju projekta-Izdavanje knjige
„Ina otkriva Jasku-turistički vodič za djecu i mlade“

211

43. Zaključak o sufinanciranju manifestacije
„Vatrogasno natjecanje 6. kup DVD-a Petrovina“

211

44. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje
prijava pristiglih na Javni poziv za dodjelu
nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog
na korištenje udrugama

212

45. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provođenje
aktivnosti povodom obilježavanja „Godine Martina
Borkovića“

212

46. Zaključak o otkupu knjige „Radost baletnih koraka“

212

47. Zaključak o sufinanciranju projekta
„Osnivanje podmlatka puhačkog orkestra
DVD- a Domagović

212

48. Zaključak o financiranju manifestacije
„Dječji folklorni festival MOJE KOLO MALO“

213

49. Zaključak o sufinanciranju projekta
„ESDU-World dance star“

213

50. Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa u
Dječji vrtić “Radost” Jastrebarsko za pedagošku
godinu 2016./2017.

213

ISPRAVAK

214

26. Zaključak o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa
u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste
–produžetka Radničke ceste u Jastrebarskom

205

27. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Izvedbenog
elaborata prometne signalizacije za označavanje
biciklističkih ruta na području Grada Jastrebarskog

205

28. Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoć
T.D. Vode Jastrebarsko d.o.o. za javnu odvodnju

206

29. Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoć T.D. Vode
Jastrebarsko d.o.o. za javnu vodoopskrbu-izgradnja
produžetaka vodovoda Ivančići i Orešje

206

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

206

31. Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju objekata i
uređaja javne rasvjete na području Grada Jastrebarskog
u 2016. godini
207
32. Zaključak o sklapanju Sporazuma o partnerstvu s
Udrugom policije branitelja Jastrebarsko

207

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

207

34. Zaključak o korištenju javne površine za postavljanje
otvorene terase-Ugostiteljstvo Slavonac

208

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

