SLUŽBENI VJESNIK
GRADA
Broj 4

JASTREBARSKOG

GODINA LI

8. lipnja 2018.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 8. sjednici održanoj 6. lipnja 2018. godine,
donosi

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog
društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2017. godinu

Upravna tijela ustrojavaju se za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Jastrebarskog (u nastavku teksta:
Grad) utvrđenih zakonom i Statutom Grada te obavljanje poslova
državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad.

1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Izvješće o
poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za
2017. godinu.
2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvaća Izvješće o
poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za
2017. godinu.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Grada
Jastrebarskog“.

Pored poslova iz stavka 1., upravna tijela Grada mogu na
svom području obavljati i poslove iz samoupravnog djelokruga
Zagrebačke županije, u skladu sa zakonom.

KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 238/12-01-18-3
Jastrebarsko, 6. lipnja 2018.

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

Na temelju članka 35. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst,
137/15 I 123/17), članka 32. i članka 62. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 1/18), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 8. sjednici održanoj 6. lipnja
2018. godine, donosi

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela
Grada Jastrebarskog
1. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela Grada Jastrebarskog (u nastavku teksta: upravna tijela),
kao i druga pitanja od značaja za njihov rad.

Članak 2.

Upravna tijela, u okviru prava i obveza, izvršavaju zakone i
druge propise, odluke i druge opće i pojedinačne akte što ih donose Gradsko vijeće i Gradonačelnik te nadziru provođenje istih,
prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, poduzimaju mjere na koje su zakonom
i drugim propisima ovlaštena, pripremaju odluke i druge opće i
pojedinačne akte te obavljaju druge poslove sukladno zakonima
i drugim propisima.
Upravna tijela su odgovorna za zakonitu i stručnu utemeljenost podnijetih prijedloga akata koje izrađuju u okviru svojeg
djelokruga, kao i za pravodobno izvršavanje poslova iz područja
za koja su ustrojena.
Upravna tijela samostalna su u obavljanju poslova iz svojeg
djelokruga i za rad su odgovorna Gradonačelniku, koji usmjerava
i nadzire njihov rad.
Članak 3.
Upravna tijela ustrojavaju se sukladno vrsti i opsegu poslova, srodnosti i organizacijskoj povezanosti, potrebi učinkovitog
upravljanja i obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga
Grada, kao i poslova državne uprave koji su preneseni na Grad,
te poslova iz djelokruga Županije ako se sukladno odredbama
posebnog zakona prenesu na Grad.
Upravna tijela osnivaju se kao upravni odjeli.
U upravnim odjelima mogu se ustrojavati odsjeci i pododsjeci kao unutarnje ustrojstvene jedinice kojima upravlja voditelj.
Upravne, stručne i ostale poslove u upravnim tijelima obavljaju službenici i namještenici. Službenici obavljaju upravne i
stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici
obavljaju prateće i pomoćne poslove.
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Odsjeci i pododsjeci se ustrojavaju Pravilnikom o unutarnjem redu kojim se uređuju nazivi i opisi poslova pojedinog radnog mjesta, s opisima razina standardnih mjerila za klasifikaciju
radnih mjesta odnosno, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja
za rad.
Pravilnik o unutarnjem redu na temelju ove Odluke donosi
Gradonačelnik na prijedlog pročelnika upravnih tijela u skladu
sa zakonom.
2. USTROJSTVO I DJELOKRUG UPRAVNIH TIJELA
Članak 4.
Za obavljanje poslova iz članka 2. ove Odluke ustrojavaju se
sljedeća upravna tijela:
1.
2.
3.
4.

Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu,
Upravni odjel za financije,
Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti,
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Članak 5.

8. lipnja 2018.

koji je u vlasništvu Grada, vođenje brige o osiguranju službenika i namještenika te o osiguranju imovine Grada, te praćenje izvršavanja obveza i potraživanja po osiguranju,
–– javnu nabavu, i to planiranje i evidentiranje javnih nabava,
izradu godišnjeg plana nabave, izradu internog akta kojim se
uređuje pitanje nabava za koje nije potrebno provoditi postupak javne nabave, vođenje evidencije provedenih postupaka
javnih nabava, vođenje evidencije o urednom ispunjenju ugovora i izdavanje potvrda izvršiteljima radova odnosno isporučiteljima robe i usluga o urednom ispunjenju ugovora prema Gradu, vođenje postupaka javne nabave za potrebe svih
upravnih tijela Grada,
–– poslove suradnje s odvjetničkim uredima za potrebe Grada,
–– izradu programa te ostale dokumentacije i vođenje potrebnih
evidencija iz područja nadležnosti odjela,
–– suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama
nadležnim za poslove navedene u ovom članku, te provođenje postupaka u upravnim stvarima iz svog djelokruga,
–– obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
Članak 6.

Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove koji se
odnose na:

Upravni odjel za financije obavlja stručne, administrativne
i tehničke poslove koji se odnose na:

–– pripremanje i organizaciju rada Gradskog vijeća i njegovih
radnih tijela te u tom smislu koordinira rad službi drugih
upravnih tijela, priprema opće i pojedinačne akte za Gradsko vijeće iz svog djelokruga, daje pravna i druga stručna
mišljenja u svezi s radom Gradskog vijeća i njegovih radnih
tijela, priprema sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih
tijela, brine o usklađenosti materijala za sjednice sa zakonom,
Statutom, Poslovnikom i drugim propisima te brine o provođenju izbora,
–– pripremanje i organiziranje rada gradonačelnika, te u tom
smislu saziva, organizira i priprema sjednice kolegija gradonačelnika i njegovih radnih tijela, koordinira rad službi drugih upravnih tijela, obavlja poslove pripreme općih i pojedinačnih akata iz djelokruga gradonačelnika kao i ostale pravne
poslove iz djelokruga gradonačelnika,
–– brigu o radu i aktima te vođenje potrebne evidencije vezano
uz rad skupština trgovačkih društava u vlasništvu Grada Jastrebarskog,
–– brigu o urednoj objavi akata Gradonačelnika i Gradskog vijeća te uređivanje „Službenog vjesnika Grada Jastrebarskog“,
vođenje registra akata Grada, vođenje registra svih ugovora i
narudžbenica i drugih evidencija na razini Grada, obavljanje
poslova ostvarivanja prava na pristup informacijama, poslova
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, poslova službenog
protokola i organizacije službenih posjeta i svečanih manifestacija, poslova promidžbe, poslova vezane za međugradsku i
međunarodnu suradnju, poslova vezane za odnose s javnošću
i suradnju s predstavnicima medija, te poslova prijema stranaka za gradonačelnika i njegove zamjenike,
–– obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova i
poslova unapređenja mjesne samouprave, kao i nadzora nad
zakonitošću rada mjesne samouprave,
–– obavljanje općih i kadrovskih poslova te vođenje potrebnih
evidencija iz područja radnih odnosa, vođenje uredskog poslovanja i brigu o očuvanju arhivske građe, obavljanje poslova pisarnice, otpreme i dostave pošte, poslova ekonomata,
poslova protupožarne zaštite, zaštite na radu i zaštite osobnih
podataka, vođenje brige o održavanju prostora i opreme za
potrebe svih upravnih tijela i službi Grada, te drugih tijela,
ustanova i institucija koje se nalaze u poslovnom prostoru

–– proračun, i to planiranje i izradu proračuna, planiranje i
praćenje likvidnosti, kontrolu izvršenja proračuna, izradu
polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje
jamstava, izračun i kontrolu fiskalnog kapaciteta Grada, poslove financijskog upravljanja i kontrola gradskih upravnih
tijela i proračunskih korisnika, kao i tijela mjesne samouprave,
–– financijsko poslovanje i računovodstveno – knjigovodstvene poslove, i to blagajničko poslovanje, poslove obračuna i
isplata plaća za dužnosnike, službenike i namještenike Grada, kontrolu naloga za plaćanje u skladu s financijsko – računovodstvenim propisima i izvršavanje plaćanja temeljem
naloga upravnih tijela Grada kao i tijela mjesne samouprave
Grada, vođenje evidencije ulaznih računa te evidentiranje,
pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini,
obvezama i potraživanjima, vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama te sastavljanje financijskih
izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s
financijsko – računovodstvenim propisima,
–– razrez i naplatu gradskih poreza, osim onih koje obavlja nadležno tijelo Porezne uprave, poslove utvrđivanja obveznika
plaćanja gradskih poreza i drugih prihoda i naknada, vođenje evidencije naplate gradskih poreza i drugih prihoda koji
pripadaju Gradu, sintetičko praćenje naplate lokalnih poreza
koji su prihod proračuna Grada i svih prihoda Grada, analitičko praćenje naplate komunalne naknade i drugih prihoda
Grada, slanja opomena dužnicima, pripremu postupaka za
naplatu komunalne naknade te naplatu komunalnog doprinosa,
–– pokretanja i vođenja postupaka prisilne naplate svih gradskih
prihoda, izuzev lokalnih poreza koji su prihod Grada,
–– izradu programa, akata te ostale dokumentacije i vođenje potrebnih evidencija iz područja nadležnosti odjela,
–– suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama
nadležnim za poslove navedene u ovom članku, te provođenje postupaka u upravnim stvarima iz svog djelokruga,
–– obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
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Članak 7.

Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti
obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove koji se odnose na:
–– gospodarstvo i poduzetništvo, te poduzimanje aktivnosti na
jačanju i poticanju gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti, prikupljanje i davanje informacija o razvoju gospodarstva na području Grada,
–– pripremanje i predlaganje razvojnih projekata za sufinanciranje iz fondova EU i ostalih međunarodnih i/ ili nacionalnih
fondova te u tu svrhu suradnju i koordinaciju s drugim tijelima i institucijama na području Grada, županije i Republike
Hrvatske u cilju prijave i provođenja predloženih razvojnih
projekata, kao i vođenje potrebnih evidencija,
–– razvoj i strateško planiranje, pripremanje projektno – tehničke dokumentacije za kapitalne investicije od interesa za
Grad i provođenje nadzora nad realizacijom istih, praćenje
provođenja Strateškog programa razvoja Grada, predlaganje
njegove izmjene i dopune, pokretanje i provođenje postupka
donošenja novog Strateškog programa u suradnji s ostalim
upravnim tijelima,
–– turizam i ugostiteljstvo, trgovinu, obrtništvo, zaštitu potrošača, industriju, rudarstvo, poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo,
veterinarstvo, zaštitu životinja i zdravstvenu zaštitu bilja,
–– djelatnosti koje obuhvaćaju brigu o djeci, predškolski odgoj
i obrazovanje, osnovno i srednje školstvo, kulturu, sport, tehničku kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb, hrvatske branitelje
iz Domovinskog rata, usklađivanje rada ustanova, odnosno
proračunskih korisnika Grada, organizacija i udruga koje
djeluju u odnosnom području, obavljanje poslova vezanih
uz stipendiranje učenika i studenata, poslove civilne zaštite
i vatrogastva te druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja,
–– izradu programa, akata te ostale dokumentacije i vođenje potrebnih evidencija iz područja nadležnosti odjela,
–– suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama
nadležnim za poslove navedene u ovom članku, te provođenje postupaka u upravnim stvarima iz svog djelokruga,
–– obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
Članak 8.
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni
sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove koji se odnose na:
–– zastupanje Grada pred sudovima, državnim i drugim upravnim tijelima
–– pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu
Grada, promet nekretnina, vođenje registra gradskih nekretnina, uspostavljanje služnosti, stambene poslove, najam
stanova, zakup poslovnih prostora, korištenje prostora, pripremu i pokretanje postupaka izvlaštenja kao i drugih poslova koji se odnose na gospodarenje nekretninama, pripreme
ugovora iz područja obveznog prava, ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova i praćenje urednog izvršavanja istih,
–– funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva, i to: prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, tržnice
na malo, održavanje groblja i prijevoz pokojnika, obavljanje
dimnjačarskih poslova, javnu rasvjetu, poslove koji se odnose na promet i veze iz djelokruga lokalne samouprave, poslove zaštite prirode,
–– vođenje poslova upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta i vođenje jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama,
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–– održavanje komunalne infrastrukture, obavljanje poslova
koji se odnose na vodno gospodarstvo, osobito vezano uz
djelatnost opskrbe pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje
otpadnih voda, pripremanje i provođenje programa njihovog
održavanja i obavljanje nadzora nad izvođenjem radova,
–– nadzor i usklađivanje rada trgovačkih društava kojima je,
sukladno zakonu i drugim propisima, povjereno obavljanje
komunalnih djelatnosti te vodoopskrbe i odvodnje, te usklađivanje rada trgovačkih društava kojima je, sukladno zakonu
i drugim propisima, povjereno obavljanje djelatnosti iz djelokruga upravnog odjela,
–– komunalno redarstvo u svrhu provođenja komunalnog reda i
obavljanja nadzora sukladno pozitivnim zakonskim propisima, prometno redarstvo i poljoprivredno redarstvo,
–– prostorno uređenje, a koji obuhvaćaju pripremu akata u vezi
donošenja prostornih planova, praćenje ostvarenja dokumenata prostornog uređenja i izradu izvješća o stanju u prostoru, izradu programa mjera za unapređenje stanja u prostoru,
obavljanje poslova pripreme akata i izvješća iz područja zaštite okoliša te predlaganje mjera zaštite okoliša,
–– uređenje građevinskog zemljišta, izradu izvješća o stanju u
prostoru te vođenje dokumentacije o prostoru,
–– obavljanje geodetskih poslova u dijelu vođenja katastra vodova, vođenja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanje kućnih brojeva, te poslova vezanih uz uspostavu informatičkih sustava u prostoru ( GIS ),
–– poslove zaštite okoliša, poslove zaštite kulturne baštine,
–– utvrđivanje obveze plaćanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade i spomeničke rente te u tom smislu provođenje
upravnih postupaka u području komunalnog gospodarstva,
obavljanje poslova i donošenje rješenja u postupku ozakonjenja zgrada te vođenje potrebnih evidencija, provođenje
upravnih postupaka prisilne naplate komunalne naknade i
komunalnog doprinosa,
–– izradu akata i vođenje postupaka za dodjelu koncesija, upis
u registar, praćenje izvršavanja koncesijskih ugovora i izradu
propisanih izvješća,
–– izradu programa, akata te ostale dokumentacije i vođenje potrebnih evidencija iz područja nadležnosti odjela,
–– suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama
nadležnim za poslove navedene u ovom članku, te provođenje postupaka u upravnim stvarima iz svog djelokruga,
–– obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
3. UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELIMA
Članak 9.
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.
Gradonačelnik može razriješiti pročelnike u skladu sa zakonom.
U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika putem javnog natječaja, gradonačelnik može
iz redova službenika u upravnim tijelima Grada koji ispunjavaju
uvjete za raspored na upražnjeno radno mjesto, privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika. Vršitelj dužnosti pročelnika
ima sve ovlasti pročelnika. Gradonačelnik može u svako doba
opozvati imenovanog vršitelja pročelnika.
U slučaju odsutnosti pročelnika, pročelnika zamjenjuje, odnosno poslove pročelnika obavlja službenik kojem je to predviđeno Pravilnikom o unutarnjem redu u opisu poslova radnog
mjesta.
Na prava, obveze i odgovornosti, kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika, primjenjuju se odredbe zakona kojima se
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uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinice
lokalne samouprave.
4. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za opće
poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije nastavlja djelovanje kao Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu, a Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša nastavlja djelovanje kao Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i
zaštitu okoliša, dok djelokrug njihovog rada koji se odnosi na
financije, odnosno gospodarstvo i društvene djelatnosti prelazi u
nadležnost novoustrojenih upravnih tijela, i to Upravnog odjela
za financije i Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti, sukladno ovoj Odluci.
Članak 11.
Ako je aktima Grada određena drukčija nadležnost upravnih
tijela za obavljanje određenih poslova od djelokruga utvrđenog
ovom Odlukom, nadležno je upravno tijelo Grada s djelokrugom
utvrđenim ovom Odlukom.
Članak 12.
Novoustrojena upravna tijela preuzimanjem poslova preuzimaju i službenike i namještenike koji su na dan stupanja na
snagu ove Odluke zatečeni na radu na preuzetim poslovima u
dosadašnjim upravnim tijelima, sredstva za rad, arhivu i drugu
dokumentaciju, prava i obveze te financijska sredstva razmjerno
preuzetim poslovima.
Članak 13.
Pročelnik upravnog odjela za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije imenovan na neodređeno vrijeme na
temelju javnog natječaja rješenjem gradonačelnika Grada Jastrebarskog, nastavlja s radom kao pročelnik Upravnog odjela za
opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu.
Pročelnik upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove,
gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša imenovan na neodređeno vrijeme
na temelju javnog natječaja rješenjem gradonačelnika Grada Jastrebarskog, nastavlja s radom kao pročelnik Upravnog odjela za
imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša.
U roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, Gradonačelnik će imenovati vršitelje dužnosti pročelnika Upravnog
odjela za financije i pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo
i društvene djelatnosti, koji će do imenovanja pročelnika temeljem javnog natječaja obnašati dužnost pročelnika navedenih
upravnih tijela.
Članak 14.
Gradonačelnik će u roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravilnik o unutarnjem redu
upravnih tijela Grada Jastrebarskog na prijedlog pročelnika i vršitelja dužnosti pročelnika novoustrojenih upravnih tijela.
Do stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 1. ovog članka i
donošenja pojedinačnih rješenja o rasporedu na radna mjesta,
službenici i namještenici obavljaju poslove koje su obavljali do
nastalih promjena, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika i
v.d. pročelnika, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju temeljem dosadašnjih rješenja o rasporedu.
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Rješenja o rasporedu na radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete donijet će se u roku od 2 (dva) mjeseca od stupanja na snagu
Pravilnika iz stavka 1. ovog članka, vodeći računa o poslovima
koje su službenici obavljali te iskustvu i stručnosti za obavljanje
tih poslova.
Članak 15.
Službena uporaba naziva upravnih tijela utvrđenih člankom
4. ove Odluke započinje danom stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 16.
Do izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018.
godinu, upravna tijela sukladno ovoj Odluci financirat će se na
temelju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom.
Sredstva osigurana Proračunom Grada Jastrebarskog za
2018. godinu na novoustrojena upravna tijela Grada koja su preuzela određene poslove, preraspodijelit će se od upravnih tijela
od kojih su poslovi preuzeti, razmjerno preuzetim poslovima.
Ovlašćuje se Gradonačelnik da preraspodijeli sredstva sukladno stavku 2. ovog članka na novoustrojena upravna tijela.
Članak 17.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o ustrojstvu i djelokrugu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj 2/14).
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vijesniku Grada Jastrebarskog.“
KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 238/12-01-18-4
Jastrebarsko, 6. lipnja 2018.

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

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 28/10),
Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14) i
članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog”, broj 1/18), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog
na 8. sjednici održanoj 6. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima
Grada Jastrebarskog
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti radnih mjesta i način obračuna plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima
Grada Jastrebarskog.
Članak 2.
Plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta
složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno
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namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za
0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovicu za izračun plaća službenika i namještenika utvrđuje Gradonačelnik.
Članak 3.
Koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog utvrđuju se
kako slijedi:
RADNA MJESTA I. KATEGORIJE
red.
Potkategorija
Naziv radnog mjesta
br.
radnog mjesta
1.
Glavni
Pročelnik Upravnog
rukovoditelj
odjela/Ureda/Službe
2.
Viši
Zamjenik pročelnika
3.
rukovoditelj
Voditelj Odsjeka
4.
Rukovoditelj
Voditelj Odsjeka
(razina 2.)
5.
Rukovoditelj
Voditelj Odsjeka
6.
(razina 3.)
Voditelj Pododsjeka
RADNA MJESTA II. KATEGORIJE
red. Potkategorija
Naziv radnog mjesta
br.
radnog mjesta
7.
Viši savjetnik
Viši savjetnik
8.
Savjetnik
Savjetnik
9.
Viši stručni
Viši stručni suradnik
suradnik
10.
Samostalni
Samostalni upravni
upravni referent referent

Rang
1.

6,00

2.
3.
7.

5,60
5,50
4,50

10.
10.

3,90
3,60

Rang

5,25
5,00
4,65

6.

4,65

Rang

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Do donošenja rješenja sukladno odredbama ove Odluke, plaće službenika i namještenika obračunavati će se prema dotadašnjim rješenjima.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
upravnim tijelima Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 2/14).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.“
KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 238/12-01-18-5
Jastrebarsko, 6. lipnja 2018.

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

Koeficijent

4.
5.
6.

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE
red. Potkategorija
Naziv radnog mjesta Rang
br.
radnog mjesta
11.
Stručni
Stručni suradnik
8.
suradnik
12.
Viši referent
Viši referent
9.
13.
Administrativni tajnik
11.
14.
Referent za
11.
administrativne
poslove
15.
Referent za
11.
računovodstvene
poslove
16.
Referent za naplatu
11.
potraživanja
Referent
17.
Referent za uredsko
11.
poslovanje
18.
Referent - komunalni
11.
redar
19.
Referent za mjesnu
11.
samoupravu
20.
Referent
11.
21.
Ekonom
11.
RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE
red. Potkategorija
Naziv radnog mjesta
br.
radnog mjesta
22.
Namještenik II. Čuvar – domar
23.
potkategorije
Tehničar za
(razina 1.)
održavanje
24.
Namještenik II. Spremačica
25.
potkategorije
Dostavljač
(razina 2.)

Koeficijent
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Na temelju članka 11. i članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog, na 8. sjednici, održanoj dana 6.
lipnja 2018. donosi

ODLUKU
o javnim priznanjima grada Jastrebarskog
Koeficijent
4,20
4,00
3,40
3,40
3,30
3,10
3,00
2,90
2,90
2,90
2,90

Koeficijent

11.
11.

2,40
2,40

13.
13.

2,10
2,10

I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se vrste javnih priznanja, uvjeti za
njihovo dodjeljivanje, postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i vrše dodjelu priznanja.
Članak 2.
Javna priznanja Grada Jastrebarskog dodjeljuju se domaćim i
stranim fizičkim i pravnim osobama u znak priznanja za naročite
uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od
značenja za Grad.
Javna priznanja Grada Jastrebarskog su:
1. Nagrada za životno djelo Grada Jastrebarskog,
2. Nagrada Grada Jastrebarskog,
3. Priznanje počasni građanin Grada Jastrebarskog.
Osim javnih priznanja iz stavka 2. ovog članka, za pojedine
prigode gradonačelnik Grada Jastrebarskog može dodijeliti i druga priznanja.
Članak 3.
Javna priznanja Grada Jastrebarskog, za vrijeme trajanja
mandata, ne dodjeljuju se dužnosnicima određenim Zakonom o
sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, te upravama trgovačkih društava i ravnateljima ustanova u vlasništvu ili
većinskom vlasništvu Grada Jastrebarskog, za područje njihovog
djelokruga rada na navedenim funkcijama.
U tijeku jedne kalendarske godine može se dodijeliti jedna
nagrada za životno djelo.
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U jednoj kalendarskoj godini istoj fizičkoj ili pravnoj osobi
može se dodijeliti samo jedno javno priznanje, osim priznanja
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, koji istim fizičkim ili pravnim osobama može dodijeliti više priznanja tokom godine.
U slučaju da javno priznanje dobije pravna osoba, javno priznanje se ne može dodijeliti te iste godine i njezinom čelniku, za
isto područje djelovanja, kao niti u roku od godine od godine
u kojoj je javno priznanje dodijeljeno pravnoj osobi čiji je on
čelnik.
Isto javno priznanje može se istoj osobi dodijeliti samo jedanput, osim drugih priznanja gradonačelnika Grada Jastrebarskog koja se mogu istoj osobi dodijeliti više puta. Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Grada.
II. JAVNA PRIZNANJA
1. Nagrada za životno djelo Grada Jastrebarskog
Članak 4.
Nagrada za životno djelo Grada Jastrebarskog dodjeljuje se
fizičkim osobama koje su, u pravilu, završile svoj radni vijek, za
cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog
vijeka i predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos Gradu,
a iznimno fizičkim osobama koje u tijeku svog radnog vijeka
ostvare djelo koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos Gradu.
2. Nagrada Grada Jastrebarskog
Članak 5.
Nagrada Grada Jastrebarskog dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe postignute u proteklom jednogodišnjem razdoblju ili višegodišnjem razdoblju od posebnog
značaja za Grad Jastrebarsko.
3. Priznanje počasni građanin Grada Jastrebarskog
Članka 6.
Počasnim građaninom Grada Jastrebarskog može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji je svojim
djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Grada Jastrebarskog, ostvarenju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj
ili svijetu, mira u svijetu i napretka čovječanstva.
Počasnim građaninom Grada Jastrebarskog ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Grada Jastrebarskog.
Proglašenje počasnim građaninom Grada Jastrebarskog znak
je počasti i ne daje nikakva posebna prava.
III. NAČIN I POSTUPAK DODJELE JAVNIH
PRIZNANJA
Članak 7.
Postupak za dodjelu javnih priznanja pokreće svake godine
Odbor za dodjelu javnih priznanja (u daljnjem tekstu: Odbor) raspisivanjem natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih
priznanja.
Natječaj se objavljuje u jednom javnom glasilu, lokalnim medijima i na internetskim stranicama Grada Jastrebarskog.
Natječaj sadrži uvjete za dodjelu, rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja te drugu potrebnu dokumentaciju.
Članak 8.
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati fizičke i
pravne osobe.

8. lipnja 2018.

Ovlašteni predlagatelji iz stavka 1. ovog članka ne mogu za
dodjelu javnih priznanja predložiti samog predlagatelja, čelnika,
vlastite članove, odnosno zaposlenike.
Članak 9.
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se na propisanom obrascu s potrebnom dokumentacijom, sukladno objavljenom natječaju.
Prijedlog se dostavlja Odboru za dodjelu javnih priznanja.
Tehničke i administrativne poslove Odbora obavlja nadležni
Upravni odjel Grada Jastrebarskog.
Članak 10.
Odbor se sastoji od predsjednika i šest članova koje bira
Gradsko vijeće. Predsjednik Gradskog vijeća je predsjednik Odbora, a potpredsjednik Gradskog vijeća je član Odbora po svom
položaju.
Odbor radi na sjednicama, a zaključke donosi većinom glasova svih članova.
Članak 11.
Odbor može, po potrebi osnovati stručne grupe koje daju
stručnu ocjenu pristiglih prijedloga ili zatražiti mišljenja odgovarajućih stručnih tijela i ustanova.
Članak 12.
Odbor razmatra pristigle prijedloge, sastavlja konačni prijedlog zaključka i upućuje ga Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
Članak 13.
Evidenciju dodijeljenih javnih priznanja vodi nadležni upravni odjel.
Članak 14.
Javna priznanja Grada Jastrebarskog dodjeljuju se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog koja se održava u čast Dana Grada Jastrebarskog, a dodjeljuju ih gradonačelnik i predsjednica Gradskog vijeća.
Iznimno, po posebnoj odluci Gradskog vijeća, za pojedini
slučaj, javna priznanja može uručiti predsjednik Gradskog vijeća
ili gradonačelnik u drugim svečanim i protokolarnim prigodama.
Članak 15.
Ako predloženik za javno priznanje umre nakon donošenja
odluke o dodjeli javnog priznanja, a ukoliko se za navedeno priznanje dodjeljuje novčani iznos, novčani iznos javnog priznanja
predat će se njegovim nasljednicima prema Zakonu o nasljeđivanju, a isprava će se uručiti njegovom bračnom drugu.
Ako nema bračnog druga, isprava će se uručiti najstarijem
nasljedniku, ukoliko se nasljednici drugačije ne sporazume.
Sukladno sa stavkom 1. i 2. postupit će se i u slučaju kada se
predloženiku nagrada dodijeli posmrtno.
Ako predloženik za javno priznanje nema nasljednika ili su
nasljednici nepoznati, nagrada se predaje pravnim ili fizičkim
osobama koje su dale poticaj za pokretanje postupka za dodjelu
nagrade.
Članak 16.
Pojedinačni izgled i opis javnih priznanja, način njihova
nošenja i isticanja te druga važna pitanja za dodjelu javnih priznanja, utvrdit će gradonačelnik Grada Jastrebarskog posebnim
aktom, uz suglasnost Odbora za dodjelu javnih priznanja.
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V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnim priznanjima Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj: 3/00, 8/09) i Pravilnik o izgledu i
opisu javnih priznanja Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj 4/00 i 9/16).
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/18-01/01
URBROJ: 238/12-01-18-6
Jastrebarsko, 6. lipnja 2018.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić, v. r.
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KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 238/12-01-18-7
Jastrebarsko, 6. lipnja 2018.

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

Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o Savjetima mladih
(„Narodne novine“, broj 41/14) i članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 01/18)
Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 8. sjednici, održanoj dana
6. lipnja 2018. donosi

ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog poziva za isticanje kandidatura
za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih
Grada Jastrebarskog
I.

Na temelju članka 6. stavka 5. Zakona o savjetima mladih
(„Narodne novine“ broj 41/14), članka 38. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109,07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18),
Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 8. sjednici održanoj dana
6. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Grada Jastrebarskog
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj (7/14) članak 6.
stavak 1. mijenja se i glasi:
„Savjet mladih ima 7 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.“
Članak 2.
U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge
koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski
zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih
organizacija i neformalne skupine od najmanje 30 mladih“.
Članak 3.
U članku 8. stavak 7. mijenja se i glasi:
„Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred 7 kandidata na listiću.“
Stavak 10. mijenja se i glasi:
„Važeći glasački listić je onaj na kojem su zaokruženi redni
brojevi ispred prezimena najviše 7 kandidata“.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog i njihovih zamjenika kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog koje se osniva u cilju promicanja
i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na području Grada
Jastrebarskog.
Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno
značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

II.
U Savjet mladih Grada Jastrebarskog Gradsko vijeće bira 7
članova i njihove zamjenike, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, na mandat od tri godine.

III.
Članovi Savjeta mladih mogu biti osobe s prebivalištem ili
boravištem na području Grada Jastrebarskog koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih 15 (petnaest)
do navršenih 30 (trideset) godina života.

IV.
Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Jastrebarskog i njihove zamjenike imaju:
–– udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima
opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
–– učenička vijeća,
–– studentski zborovi,
–– pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
–– neformalne skupine mladih od najmanje 30 mladih.
Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta
mladih.

V.
Kandidature za članove Savjeta mladih Grada Jastrebarskog
podnose se na propisanom obrascu koji se može preuzeti na web
stranici Grada Jastrebarskog: www.jastrebarsko.hr.

VI.
Kandidatura obavezno sadrži slijedeće podatke:
–– naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, odnosno popis mladih koji čine neformalnu skupinu mladih,
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–– podatke o kandidatu i njegovom zamjeniku (ime i prezime,
dan mjesec, godina i mjesto rođenja, adresa prebivališta ili
boravišta na području Grada Jastrebarskog)
–– obrazloženje prijedloga iz kojeg je vidljivo zbog čega se kandidat predlaže
–– potpis ovlaštene osobe predlagatelja, a ukoliko se radi o neformalnoj skupini mladih prijedlog potpisuje najmanje 30
mladih,

VII.
Uz prijedlog kandidatura ovlašteni predlagatelj je dužan priložiti i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature za člana/zamjenika člana Savjeta mladih.

VIII.
Nepravodobni i nepotpuni prijedlozi kandidatura neće se
uzeti u razmatranje.

IX.
Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata
te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih
kandidatura.

X.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis kandidatura iz
stavka 1. ovoga članka dostavljaju se Gradskom vijeću i objavljuju na Internet stranici Grada Jastrebarskog.

XI.
Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih
kandidatura, raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s
popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih na način utvrđen Odlukom o osnivanju Savjeta
mladih Grada Jastrebarskog.

XII.
Prijedlozi kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Jastrebarskog i njihove zamjenike, dostavljaju se Odboru za izbor
i imenovanja, Trg J.J. Strossmayera 13, s naznakom «Prijedlog
kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih
Grada Jastrebarskog», u roku 15 dana od dana objave poziva na
Internet stranicama Grada. Javni poziv objavit će se i u lokalnim
novinama.

XIII.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, a stupanjem na snagu ovog Zaključka objavit će se Javni poziv.
KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 238/12-01-18-8
Jastrebarsko, 6. lipnja 2018.

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

Na temelju članka 86., 87., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), članka
66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj
80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18),

8. lipnja 2018.

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 8. sjednici održanoj 6.
lipnja 2018. donosi

ODLUKU O IZRADI
IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Jastrebarskog
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Donosi se Odluka o izradi IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/02, 3/04, 8/08, 2/11, 9/11, 8/12, 9/13,
9/14, 10/14- pročišćeni tekst, 1/16 i 2/16- pročišćeni tekst- u daljnjem tekstu: Odluka).
(2) Nositelj izrade IX. izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Jastrebarskog (u daljnjem tekstu: Plan) je Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene
djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Grada Jastrebarskog.
Članak 2.
Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu i donošenje
Plana, razlozi donošenja Plana, obuhvat Plana, sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis
sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima
se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana, način pribavljanja stručnih
rješenja Plana, popis javnopravnih tijela određenih posebnim
propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika
korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana, planirani rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok
za pripremu zahtjeva za izradu Plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o složenosti pojedinog
područja, duži od trideset dana, izvori financiranja izrade Plana, i
druga pitanja značajna za izradu nacrta Plana.
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
PLANA
Članak 3.
Postupak izrade i donošenja ovog Plana temelji se na odredbama članaka 81.- 113., te članka 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17- u daljnjem tekstu:
Zakon).
III. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA
Članak 4.
Razlozi izrade i donošenja Plana su: zaprimljeni pojedinačni
zahtjevi građana i pravnih osoba za proširenja građevinskih područja naselja, uključivo proširenje površine gospodarske namjene (poslovne) zone Jalševac i proširenje građevinskog područja
naselja uz prostor bivše Vojarne u Jastrebarskom, usklađivanje
željezničke pruge i prostora uz prugu s novim podacima HŽ infrastrukture, razmatranje mogućnosti izmjena cestovnog prometa
na području Grada, mogućnost izmjena uvjeta za postavljanje reklamnih panoa i stupova (totema), izmjene i dopune provedbenih
odredbi, te usklađivanje administrativnih granica sa službenim
granicama iz Središnjeg registra prostornih jedinica (DGU).
IV. OBUHVAT PLANA
Članak 5.
Prostorni obuhvat Plana je cijelo područje jedinice lokalne
samouprave- Grada Jastrebarskog.
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V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 6.
Gradsko vijeće Grada Jastrebarsko donijelo je Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog 2002.
godine, a izmjene i dopune navedene Odluke 2004., 2008., 2011.
(2x), 2012., 2013., 2014. i 2016. godine, čime su utvrđeni uvjeti
za namjenu, korištenje i zaštitu prostora.
(2) U razdoblju od donošenja posljednjih VIII. izmjena i
dopuna osnovnog plana doneseni su novi propisi, tehnička dokumentacija i studije, a primljeni su i pojedinačni zahtjevi za
proširenje građevinskog područja i promjenu namjene korištenja
prostora. Zbog svega navedenog, odlučilo se započeti s izradom
novih, IX. izmjena i dopuna Plana.
VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 7.
(1) Osnovni cilj izrade i donošenja Plana je osiguranje kvalitetnijeg prostornog i gospodarskog razvoja područja Grada Jastrebarskog.
(2) Programska polazišta za izradu i donošenje Plana ostaju
ista kakva su i u važećem Planu, ali uključuju izmjene i dopune
prostorno planskih rješenja u skladu s novim propisima, tehničkom dokumentacijom i studijama, te pojedinačne zahtjeve korisnika prostora.
(3) Ciljevi izrade Plana su:
a) proširenje građevinskog područja naselja u dijelu gospodarske (poslovne) zone Jalševac
b) razmatranje mogućnosti proširenja građevinskog područja naselja uz prostor bivše Vojarne u Jastrebarskom
c) manja proširenja ostalih građevinskih područja naselja u
skladu sa zahtjevima
d) razmatranje mogućnosti formiranja zone ugostiteljskoturističke namjene - autokamp
e) usklađivanje željezničke pruge i prostora uz prugu s novim podacima HŽ infrastrukture
f) razmatranje mogućnosti izmjena cestovnog prometa na
području Grada
g) mogućnost izmjena uvjeta za postavljanje reklamnih panoa i stupova (totema)
h) izmjene i dopune provedbenih odredbi
i) usklađivanje administrativnih granica sa službenim granicama iz Središnjeg registra prostornih jedinica (DGU)
(4) Osim ciljeva izrade Plana iz stavka 3. ovog članka, moguće je sva prostorno planska rješenja uskladiti s prihvaćenim
zahtjevima, mišljenjima i primjedbama javnopravnih tijela, te
ostalih sudionika u postupku izrade i donošenja Plana.
VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA,
STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH
POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA
IZRADU PLANA
Članak 8.
(1) Podatke, planske smjernice i propisane druge dokumente dostavit će nadležna tijela i pravne osobe. To se prvenstveno
odnosi na podatke o postojećim i planiranim infrastrukturnim
elementima (odvodnja, vodoopskrba, telekomunikacije, opskrba
plinom, elektroopskrba, itd.).
(2) Elaborat će se izraditi na raspoloživim podlogama važećeg PPUG Jastrebarskog.
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VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
PLANA
Članak 9.
(1) Stručni izrađivač Plana bit će odabran postupkom predviđenim Pravilnikom o provođenju postupka jednostavne nabave
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 4/17).
(2) Stručni izrađivač će u suradnji s nositeljem izrade Plana i
nadležnim institucijama izrađivati potrebna stručna rješenja.
IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH
POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA
IZRADU PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA
PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI
PLANA
Članak 10.
Javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora koji za
potrebe izrade Plana daju svoje zahtjeve i trebaju sudjelovati u
izradi Plana su:
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel u Zagrebu, Mesnička 49, Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu
prirode, Radnička cesta 80, Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga
gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb
4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb
6. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu, Prisavlje 14, Zagreb
7. Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Sektor za vojnu infrastrukturu, Služba za vojne nekretnine i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV 1, Zagreb
8. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zagrebačka, Sektor
upravnih i inspekcijskih poslova, Petrinjska 30, Zagreb
9. Hrvatske autoceste, Širolina 4, Zagreb
10. Hrvatske ceste, Sektor za razvoj i strateško planiranje, Vončinina 3, Zagreb
11. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
12. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, VGI za mali
sliv „Kupa“, Obala Račkog 10, Karlovac
13. Hrvatske šume d.o.o. Direkcija Zagreb (Uprava šuma Zagreb i Uprava šuma Karlovac) Lj. Farkaša Vukotinovića 2,
10000 Zagreb
14. Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Karlovac, Put Davorina Trstenjaka 1, Karlovac
15. Hrvatski operator prijenosnog sustava, Sektor za razvoj, investicije i izgradnju, Kupska 4, Zagreb
16. Hrvatska elektroprivreda, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
17. HEP - Operator distribucijskog sustava, Elektra Karlovac,
Vladka Mačeka 44, Karlovac
18. HŽ Infrastruktura, Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, Mihanovićeva 12, Zagreb
19. Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka cesta 3, Zagreb
20. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica
R.Frangeša Mihanovića 9, Zagreb
21. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Sektor za civilnu zaštitu, Nehajska 5, Zagreb
22. Državna geodetska uprava, Gruška 20, Zagreb
23. Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 d, Zagreb
24. Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, Zagreb
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25. Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb
26. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb
27. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72, Zagreb
28. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Jastrebarsko, Dr.V.Mačeka
2, Jastrebarsko
29. Autocesta Rijeka- Zagreb d.d., Društvo za građenje i gospodarenje autocestom, Koturaška 43, Zagreb
30. trgovačka društva, javne ustanove, službe, pravne i fizičke
osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti (vodoopskrba,
odvodnja, opskrba toplinskom energijom i plinom, održavanje čistoće, održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta,
prijevoz putnika u javnom prometu) na području Grada Jastrebarskog
31. mjesni odbori na području Grada Jastrebarskog
32. gradske četvrti na području Grada Jastrebarskog
X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO
NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU
ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE
TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG
PODRUČJA DUŽI OD 30 DANA
Članak 11.
Planirani rokovi trajanja postupka izrade i donošenja Plana
po fazama su:
–– izrada polazišta i ciljeva prostornog uređenja: najviše 7 dana
od definiranja zadatka
–– dostava Odluke s pozivom za dostavu zahtjeva javnopravnim
tijelima i drugim sudionicima korisnicima prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana s danom stupanja na snagu ove
Odluke. Rok za dostavu zahtjeva: najviše 30 dana od dostave
poziva
–– obrada dostavljenih zahtjeva: u roku od 15 dana od isteka
roka za dostavu zahtjeva
–– izrada nacrta prijedloga Plana: u roku od najviše 90 dana
–– dostava nacrta prijedloga Plana Gradonačelniku i utvrđivanje
prijedloga Plana za javnu raspravu u roku od najviše 7 dana
od izrade nacrta prijedloga Plana
–– priprema elaborata prijedloga Plana za javnu raspravu: najviše 7 dana od utvrđivanja prijedloga Plana za javnu raspravu
–– objava javne rasprave: najviše 7 dana od izrade elaborata prijedloga Plana za javnu raspravu
–– početak javne rasprave: najmanje 8 dana od objave
–– trajanje javnog uvida u Prijedlog Plana: najviše 15 dana
–– izrada Izvješća o javnoj raspravi: najviše 15 dana od isteka
roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi
–– izrada nacrta konačnog prijedloga Plana u skladu s prihvaćenim mišljenjima, prijedlozima i primjedbama: najviše 15
dana od dana kad je izrađeno Izvješće o javnoj raspravi
–– pribavljanje mišljenja o poštivanju zahtjeva iz članka 90. i
107. Zakona o prostornom uređenju: najviše 30 dana od dana
dostave zahtjeva
–– izrada i utvrđivanje konačnog prijedloga Plana i prijedloga
Odluke o donošenju Plana sa zahtjevom za suglasnost Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije: najviše 7 dana
od dana zaprimanja zadnjeg mišljenja
–– obavijest sudionicima javne rasprave prije upućivanja konačnog prijedloga Plana na Vijeće
–– usvajanje Odluke o donošenju Plana na Gradskom vijeću
Grada Jastrebarskog
–– izrada elaborata donesenog Plana: najviše 15 dana od dana
donošenja Plana na Vijeću
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–– izrada i objava pročišćenog teksta odredbi za provedbu Plana
i grafičkog dijela Plana u elektroničkom obliku i analognom
obliku - najviše 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o
izmjenama i dopunama Plana
XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE
IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU
ZAHVATI
Članak 12.
Tijekom izrade Plana dopušta se izdavanje akata kojima se
odobravaju zahvati u prostoru, ako su u skladu s važećim PPUG
Jastrebarskog.
XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 13.
Izrada Plana financira se iz Proračuna Grada Jastrebarskog.
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
(1) Nositelj izrade Plana objavljuje ovu Odluku, prema članku 86. Zakona, u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“ i
dostavlja je Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.
(2) Nositelj izrade Plana nakon objave Odluke, prema članku
88. Zakona, obavještava javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici Grada Jastrebarskog i Zagrebačke županije i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.
(3) O izradi Plana moraju se pisanim putem, prema članku
88. stavku 2. Zakona, obavijestiti i susjedni gradovi i općine.
(4) Nositelj izrade Plana, prema članku 90. Zakona, dostavlja
javnopravnim tijelima i drugim sudionicima korisnicima prostora
iz članka 10. ove Odluke poziv za dostavu zahtjeva za izradu
Plana.
(5) Nositelj izrade Plana vodi službenu evidenciju o postupku
izrade i donošenja Plana.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 238/12-01-18-9
Jastrebarsko, 6. lipnja 2018.

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

Na temelju članka 86., 87., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), članka
66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj
80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18)
Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 8. sjednici održanoj 6.
lipnja 2018. donosi

ODLUKU O IZRADI
V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Donosi se Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom
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(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 4/07, 4/10, 2/13,
6/14, 11/14- pročišćeni tekst, 1/16 i 2/16- pročišćeni tekst- u daljnjem tekstu: Odluka).
(2) Nositelj izrade V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom (u daljnjem
tekstu: Plan) je Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.
Članak 2.
Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu i donošenje
Plana, razlozi donošenja Plana, obuhvat Plana, sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis
sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima
se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana, način pribavljanja stručnih
rješenja Plana, popis javnopravnih tijela određenih posebnim
propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika
korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana, planirani rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok
za pripremu zahtjeva za izradu Plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o složenosti pojedinog
područja, duži od trideset dana, izvori financiranja izrade Plana, i
druga pitanja značajna za izradu nacrta Plana.
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE
PLANA
Članak 3.
Postupak izrade i donošenja ovog Plana temelji se na odredbama članaka 81.- 113., te članka 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17- u daljnjem tekstu:
Zakon).
III. RAZLOZI DONOŠENJA PLANA
Članak 4.
Razlozi izrade i donošenja Plana su zaprimljeni zahtjevi pravnih osoba za proširenje građevinskog područja naselja u dijelu
gospodarske (poslovne) zone Jalševac, usklađivanje željezničke
pruge i prostora uz prugu s novim podacima HŽ infrastrukture,
korekcija prometnog rješenja, mogućnost izmjena uvjeta za postavljanje reklamnih panoa i stupova (totema), izmjene i dopune
provedbenih odredbi, te tehnički ispravak uočenih grešaka.
IV. OBUHVAT PLANA
Članak 5.
Prostorni obuhvat Plana definiran je granicama važećih UPU
Gospodarske zone Jalševac i PPUG Jastrebarskog.
V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 6.
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VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 7.
(1) Osnovni cilj izrade i donošenja Plana je osiguranje kvalitetnijeg prostornog i gospodarskog razvoja područja gospodarske
zone Jalševac
(2) Programska polazišta za izradu i donošenje Plana ostaju
ista kakva su i u važećem planu, ali uključuju izmjene i dopune
prostorno planskih rješenja u skladu s novim propisima, tehničkom dokumentacijom i studijama, te pojedinačne zahtjeve korisnika prostora.
(3) Ciljevi izrade Plana su:
a) proširenje građevinskog područja naselja u dijelu gospodarske (poslovne) zone Jalševac
b) usklađivanje željezničke pruge i prostora uz prugu s novim podacima HŽ infrastrukture
c) mogućnost izmjena uvjeta za postavljanje reklamnih panoa i stupova (totema)
d) korekcija prometnog rješenja
e) izmjene i dopune provedbenih odredbi
f) tehnički ispravak uočenih grešaka
(4) Osim ciljeva izrade Plana iz stavka 3. ovog članka, moguće je sva prostorno planska rješenja uskladiti s prihvaćenim
zahtjevima, mišljenjima i primjedbama javnopravnih tijela, te
ostalih sudionika u postupku izrade i donošenja Plana.
VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA,
STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH
POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U
SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA
IZRADU PLANA
Članak 8.
(1) Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i pravne osobe.
(2) Elaborat će se izraditi na raspoloživim podlogama važećeg UPU Gospodarske zone Jalševac.
VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 9.
(1) Stručni izrađivač Plana bit će odabran postupkom predviđenim Pravilnikom o provođenju postupka jednostavne nabave
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 4/17).
(2) Stručni izrađivač će u suradnji s nositeljem izrade Plana i
nadležnim institucijama izrađivati potrebna stručna rješenja.
IX. POPIS JAVNOPRAVNIHTIJELA ODREĐENIH
POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA
IZRADU PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA
PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI
PLANA

(1) Gradsko vijeće Grada Jastrebarsko donijelo je Odluku
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone
Jalševac 2007. godine, a izmjene i dopune navedene Odluke
2010., 2013., 2014. i 2016. godine, čime su utvrđeni uvjeti za
namjenu, korištenje i zaštitu prostora.

Javnopravna tijela i drugi sudionici korisnici prostora koji za
potrebe izrade Plana daju svoje zahtjeve i trebaju sudjelovati u
izradi Plana su:

(2) U razdoblju od donošenja posljednjih IV. izmjena i dopuna osnovnog plana doneseni su novi propisi, tehnička dokumentacija i studije, a primljeni su i pojedinačni zahtjevi za proširenje
građevinskog područja za poslovnu namjenu i promjenu namjene
korištenja prostora. Zbog svega navedenog, odlučilo se započeti
s izradom novih, V. izmjena i dopuna Plana.

1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel u Zagrebu, Mesnička 49, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu
prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za energetiku, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Članak 10.
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4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga
gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
6. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb
7. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu, Prisavlje 14, 10000 Zagreb
8. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite,
Inspektorat unutarnjih poslova, Petrinjska 30, 10000 Zagreb
9. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za razvoj i strateško planiranje,
Vončinina 3, 10000 Zagreb
10. Hrvatske autoceste, Širolina 4, 10000 Zagreb
11. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu, Ulica grada
Vukovara 220, 10000 Zagreb
12. Hrvatske šume d.o.o. Direkcija Zagreb (Uprava šuma Zagreb i Uprava šuma Karlovac) Lj. Farkaša Vukotinovića 2,
10000 Zagreb
13. Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Karlovac, Put
D.Trstenjaka 1, 47000 Karlovac
14. Hrvatska elektroprivreda d.d., Ulica grada Vukovara 37,
10000 Zagreb
15. HEP-ODS d.o.o., DP Elektra Karlovac, V.Mačeka 44, 47000
Karlovac
16. HŽ Infrastruktura, Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb
17. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica
R.Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
18. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Jastrebarsko, Dr.V.Mačeka
2, 10450 Jastrebarsko
19. Zagrebačka županija, Upravni odjel za promet i komunalnu
infrastrukturu, Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
20. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša,, Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica
grada Vukovara 72, 10000 Zagreb
21. Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Društvo za građenje i gospodarenje autocestom, Koturaška 43, 10000 Zagreb
22. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb, Nehajska 5, 10000 Zagreb
23. Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 d, 10000
Zagreb
24. Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, 10000 Zagreb
25. Vode Jastrebarsko d.o.o., Dr. F.Tuđmana 47, 10450 Jastrebarsko
26. Ceste Jastrebarsko d.o.o., Dr. F. Tuđmana 47, 10450 Jastrebarsko
27. Montcogim-plinara d.o.o., Trg Ante Starčevića 2, 10431 Sveta Nedelja
28. Mjesni odbor Čabdin
29. Mjesni odbor Cvetković
30. Gradska četvrt Donja Jaska
X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO
NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU
ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA
ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE
TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG
PODRUČJA DUŽI OD 30 DANA
Članak 11.
Planirani rokovi trajanja postupka izrade i donošenja Plana
po fazama su:

8. lipnja 2018.

–– dostava Odluke s pozivom za dostavu zahtjeva javnopravnim tijelima i drugim sudionicima korisnicima prostora, koji
trebaju sudjelovati u izradi Plana, s danom stupanja na snagu
ove Odluke. Rok za dostavu zahtjeva: najviše 30 dana od dostave poziva
–– izrada nacrta prijedloga Plana: najviše 30 dana od zaprimanja
zadnjeg zahtjeva
–– dostava nacrta prijedloga Plana gradonačelniku i utvrđivanje
prijedloga Plana za javnu raspravu: u roku od najviše 7 dana
od izrade nacrta prijedloga Plana
–– priprema elaborata prijedloga Plana za javnu raspravu: najviše 7 dana od utvrđivanja prijedloga Plana za javnu raspravu
–– objava javne rasprave: najviše 7 dana od izrade elaborata prijedloga Plana za javnu raspravu
–– početak javne rasprave: najmanje 8 dana od objave
–– trajanje javnog uvida u prijedlog Plana: najmanje 8 dana
–– izrada Izvješća o javnoj raspravi: najviše 15 dana od isteka
roka za dostavu pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi
–– izrada i dostava gradonačelniku nacrta konačnog prijedloga
Plana u skladu s prihvaćenim mišljenjima, prijedlozima i primjedbama i nacrta Odluke o donošenju Plana: najviše 7 dana
od dana kad je izrađeno izvješće o javnoj raspravi
–– utvrđivanje konačnog prijedloga Plana: najviše 7 dana od dostave nacrta konačnog prijedloga Plana gradonačelniku
–– izrada konačnog prijedloga Plana i prijedloga Odluke o donošenju Plana: najviše 7 dana od utvrđivanja konačnog prijedloga Plana
–– obavijest sudionicima javne rasprave: prije upućivanja konačnog prijedloga Plana na Vijeće
–– usvajanje Odluke o donošenju Plana na Gradskom vijeću
Grada Jastrebarskog
–– izrada elaborata donesenog Plana: najviše 15 dana od dana
donošenja Plana na Vijeću
–– izrada i objava pročišćenog teksta odredbi za provedbu Plana
i grafičkog dijela Plana u elektroničkom i analognom obliku:
najviše 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Plana
XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE
IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU
ZAHVATI
Članak 12.
Tijekom izrade Plana dopušta se izdavanje akata kojima se
odobravaju zahvati u prostoru, ako su u skladu s važećim PPUG
Jastrebarskog i važećim UPU Gospodarske zone Jalševac.
XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 13.
Izrada Plana financira se iz Proračuna Grada Jastrebarskog.
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
(1) Nositelj izrade Plana objavljuje ovu Odluku, prema članku 86. Zakona, u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“ i
dostavlja je Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.
(2) Nositelj izrade Plana nakon objave Odluke, prema članku
88. Zakona, obavještava javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici Grada Jastrebarskog i Zagrebačke županije i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.
(3) Nositelj izrade Plana, prema članku 90. Zakona, dostavlja
javnopravnim tijelima i drugim sudionicima korisnicima prostora
iz članka 10. ove Odluke poziv za dostavu zahtjeva za izradu
Plana.
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(4) Nositelj izrade Plana vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 238/12-01-18-10
Jastrebarsko, 6. lipnja 2018.

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

Na temelju članka 3. i 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina
(„Narodne novine“, broj 80/11), članka 4. stavka 2. i članka 7.
Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 7/11) i članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog («Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 1/18), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 8. sjednici održanoj 6. lipnja
2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju darovanja nekretnine
Članak 1.
Utvrđuje se da je Ministarstvo državne imovine, Povjerenstvo
za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske,
rješavajući po zahtjevu Grada Jastrebarskog, donijelo Odluku o
darovanju nekretnine u k.o. Jastrebarsko Gradu Jastrebarskom u
svrhu izgradnje parkirališta za potrebe posjetitelja dvorca Erdödy
u Jastrebarskom, KLASA: 024-04/18-03/03, URBROJ: 53603/04-18-16 od 8. veljače 2018. godine, predmet koje je darovanje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske označene kao kat.
čest. br. 736, oranica i jarak u Ulici Zrinski Frankopanska, površine 5575 m2 upisane u z.k.ul.br. 3464 k.o. Jastrebarsko, Gradu
Jastrebarskom bez naknade, a u svrhu izgradnje parkirališta za
potrebe posjetitelja dvorca Erdödy u Jastrebarskom, sukladno
Lokacijskoj dozvoli KLASA: UP/I-350-05/16-01/000016, URBROJ: 238/1-18-05/1-16-0002 od 28. rujna 2016. godine.
Članak 2.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Jastrebarskog da u ime
Grada Jastrebarskog kao obdarenika potpiše ugovor o darovanju
nekretnine iz članka 1. ove Odluke s Republikom Hrvatskom kao
darovateljem.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvi dan od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 238/12-01/18-11
Jastrebarsko, 6. lipnja 2018.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić, v. r.
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Na temelju članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 8. sjednici održanoj 6. lipnja 2018. godine,
donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za Grad Jastrebarsko
1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Program
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Jastrebarsko.
2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvaća Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za Grad Jastrebarsko.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Grada
Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 238/12-01-18-12
Jastrebarsko, 6. lipnja 2018.

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

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka
32. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 8.
sjednici održanoj dana 6. lipnja 2018. godine, donosi

PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA
NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG
Članak 1.
Ovim Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Jastrebarskog utvrđuju se dječji vrtići u kojem se obavlja djelatnost
predškolskog odgoja i obrazovanja, objekti u kojima se provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja te razvoj mreže
dječjih vrtića na području Grada Jastrebarskog.
Članak 2.
Djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja na području
Grada Jastrebarskog obavlja ustanova Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko, čiji je osnivač Grad Jastrebarsko.
Članak 3.
Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko, provodi programe predškolskog odgoja i obrazovanja u objektima na području Grada
Jastrebarskog, i to:
1.
2.
3.
4.
5.

Braće Radić 10, Jastrebarsko
Tome Erdödya Bakača bb, Jastrebarsko
Mladinska 2/a, Gornji Desinec, Jastrebarsko
Cvetković 123, Jastrebarsko
Gorica Svetojanska 13, Jastrebarsko
Članak 4.

Osim objekata Dječjeg vrtića navedenih članku 3. ovog Plana, na području Grada Jastrebarskog planira se izgradnja novog
objekta dječjeg vrtića, u skladu s prostornoplanskom dokumentacijom Grada Jastrebarskog, utvrđenim potrebama i raspoloživim
proračunskim sredstvima.
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Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje važiti Plan
mreže dječjih vrtića na području Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 2/14).
Članak 6.
Ovaj Plan dostavit će se Zagrebačkoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Zagrebačke županije.
Članak 7.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 238/12-01-18-13
Jastrebarsko, 6. lipnja 2018.

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

8. lipnja 2018.

KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 238/12-01-18-14
Jastrebarsko, 6. lipnja 2018.

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

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine” broj 130/11), članka 22. stavka 2.
alineja 16. Statuta Glazbne škole i članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 1/18),
Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 8. sjednici održanoj 6.
lipnja 2018., donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu
participacije roditelja/srbnika za učenike Glazbene
škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku
godinu 2018./2019.
Članak 1.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 8. sjednici održanoj 6. lipnja 2018. godine,
donosi

Daje se suglasnost na prijedlog Odluke o iznosu participacije
roditelja/srbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni
obrazovanja za školsku godinu 2018./2019.

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o korištenju
proračunske zalihe za mjesec travanj 2018. godine

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog primilo je na znanje
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj
2018. godine.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Grada
Jastrebarskog“.

Članak 2.

KLASA: 021-05/18-01/03
URBROJ: 238/12-01-18-15
Jastrebarsko, 6. lipnja 2018.

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

AKTI GRADONAČELNIKA
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 1/18) gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2018. GODINU
Ovim Planom nabave utvrđuju se nabava za proračunsku 2018. godinu prema slijedećoj evidenciji nabave

Reprezentacija

FITNESS/STREET WORKOUT PARK - izgradnja
- I. faza
Izletište Črnilovec - projektna dokumentacija

Nogostup uz D310 (PAVIN - PAVUŠIN) - izgradnja

Izvođenje radova energetske obnove zgrade
Glazbene škole Jastrebarsko
Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade Glazbene škole
Jastrebarsko
Usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem
radova energetske obnove zgrade Glazbene škole
Jastrebarsko
Pružanje usluge deratizacije na području Grada
Jastrebarskog
Pružanje usluge dezinsekcije na području Grada
Jastrebarskog
Uređenje prostorija u objektu na SRC Centrala

Prometna signalizacija- vertikalna

Prometna signalizacija- horizontalna

Natpisne ploče/stupići

Opskrba električnom energijom
Pješački prolaz Strossmayerov trg-Tržnica, glavni
projekt
Dječja igrališta- nabava i ugradnja opreme

Stajališta javnog prijevoza

Aleja prvašića

Parkiralište kod Osnovne škole, projekt

A18-001

B18-001

B18-002

B18-003

B18-004

C18-003

1E18-001

1E18-002

1E18-003

1E18-004
2E18-001

2E18-002

2E18-003

2E18-004

2E18-005

C18-002

C18-001

B18-006

B18-005

15800000-6

Evidencijski
Predmet nabave (najviše 200 znakova)
broj nabave

71242000-6

71421000-5

44212321-5

24.000,00

24.000,00

40.000,00

160.000,00

660.000,00
32.000,00

40.000,00

80.000,00

56.000,00

320.000,00

60.000,00

20.000,00

Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Otvoreni postupak
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave

Postupak jednostavne
nabave

Postupak jednostavne
nabave

Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Otvoreni postupak

Vrsta postupka
(uključujući i
jednostavnu nabavu)

Posebni
režim
nabave

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne
Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor
Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ne
Ne

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Sklapa se
Ugovor/
okvirni
sporazum/
narudžbenica?

Ne

Ne

Ne

Predmet
podijeljen
na grupe?

5 mjeseci

4 mjeseca

4 mjeseca

12 mjeseci

Planirano
trajanje
ugovora ili
okvirnog
sporazuma

6 mjeseci

4 mjeseca

9 mjeseci

12 mjeseci

12 mjeseci

12 mjeseci

3 mjeseca

5 mjeseci

lipanj 2018.

rujan 2018.

travanj 2018.

travanj 2018.

6 mjeseci

1 mjesec

5 mjeseci

5 mjeseci

listopad 2018. 12 mjeseci
svibanj 2018. 7 mjeseci

travanj 2018.

srpanj 2018.

ožujak 2018.

ožujak 2018.

travanj 2018.

travanj 2018.

veljača 2018.

veljača 2018.

siječanj 2018. 5 mjeseci

veljača 2018.

travanj 2018.

svibanj 2018.

srpanj 2018.

Planirani
početak
postupka
Napomena

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

37535200-9

09000000-3
71242000-6

44423450-0

34996000-5

34996000-5

45000000-7

90922000-6

90923000-3

24.772,42

30.965,53

71247000-1
71248000-8

1.238.621,00

499.000,00

40.000,00

256.000,00

28.000,00

Procijenjena
vrijednost
nabave
(u kunama)

45262700-8

45213316-1

71242000-6

37440000-4

Brojčana
oznaka
predmeta
nabave iz
Jedinstvenog
rječnika javne
nabave (CPV)

8. lipnja 2018.
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Nogostup Guci- projekt

Igralište na Sajmištu- idejni projekt

Oglasni panoi-ploče

Cesta GG1 Sjever-Murat, glavni projekt

Cesta u Južnoj zoni

Ulica N.Tesle, produžetak- projekt

Geodetsko-katastarske usluge

Produžeci u naseljima

Higijeničarska služba

Mobilno reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište

Napoleonova bolnica, Jastrebarsko- obnova pročelja

Župna crkva Sv.Nikole- obnova i postava križa

DPU Sjeverni dio centra-VI. izmjene i dopune

PPUG Jastrebarskog- IX. izmjene i dopune

UPU Jalševac- V. izmjene i dopune

Izrada glavnog projekta za stambenu zgradu u
Donjoj Reki
GIS Grada Jastrebarskog- modul prostorni planovi

Uredski materijal

2E18-007

2E18-008

2E18-009

3E18-001

3E18-002

3E18-003

3E18-005

4E18-001

7E18-001

7E18-002

7E18-003

8E18-001

8E18-002

9E18-001

9E18-002

9E18-003

10E18-001

F18-001

22800000-8

72212600-5

71242000-6

71242000-6

71242000-6

71242000-6

45212361-4

45212000-6

44613800-8

44613800-8

85200000-1

31500000-1

71355000-1

71242000-6

45233120-6

71242000-6

30195600-8

71242000-6

71242000-6

40.000,00

80.000,00

40.000,00

40.000,00

55.000,00

36.000,00

120.000,00

120.000,00

48.000,00

72.000,00

198.000,00

104.000,00

48.000,00

56.000,00

184.000,00

320.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

32.000,00

Procijenjena
vrijednost
nabave
(u kunama)
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave

Vrsta postupka
(uključujući i
jednostavnu nabavu)

Posebni
režim
nabave

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Predmet
podijeljen
na grupe?

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Sklapa se
Ugovor/
okvirni
sporazum/
narudžbenica?

5 mjeseci

5 mjeseci

10 mjeseci

7 mjeseci

12 mjeseci

5 mjeseci

10 mjeseci

9 mjeseci

5 mjeseci

12 mjeseci

6 mjeseci

5 mjeseci

10 mjeseci

6 mjeseci

Planirano
trajanje
ugovora ili
okvirnog
sporazuma

1 mjesec

8 mjeseci

8 mjeseci

siječanj 2018. 12 mjeseci

siječanj 2018. 11 mjeseci

svibanj 2018.

travanj 2018.

travanj 2018.

siječanj 2018. 6 mjeseci

srpanj 2018.

srpanj 2018.

veljača 2018.

ožujak 2018.

srpanj 2018.

lipanj 2018.

veljača 2018.

ožujak 2018.

travanj 2018.

travanj 2018.

travanj 2018.

veljača 2018.

veljača 2018.

lipanj 2018.

Planirani
početak
postupka
Napomena

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

11E18-001

Parkiralište u Zrinski-Frankopanskoj ul., projekt

2E18-006

Evidencijski
Predmet nabave (najviše 200 znakova)
broj nabave

Brojčana
oznaka
predmeta
nabave iz
Jedinstvenog
rječnika javne
nabave (CPV)
71242000-6
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Motorni benzin

Plin

Usluge telefona i telefaksa

Usluge mobilne telefonije

Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)

Usluge održavanja informatičkog sustava i opreme

Operativni leasing-najam osobnog automobila za
potrebe Grada Jastrebarskog
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
Najam fotokopirnih uređaja

Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

Usluge ažuriranja računalnih baza

Priprema i prijelom teksta “Službenog vjesnika
Grada Jastrebarskog”
Usluge radio emitiranja

Usluge najma za čuvanje arhivske građe

Usluge video snimanja za potreba Grada

Usluge dizajna i grafičke pripreme za potrebe gradske uprave Grada Jastrebarskog
Najam VPN mreže

Izrada web stranice Grada Jastrebarskog

Usluge izrade komparativne analize upravljanja JLS
u Republici Hrvatskoj
Usluge održavanja WEBGis sustava

F18-002

F18-003

F18-004

F18-005

F18-006

F18-007

F18-008

F18-011

F18-012

F18-013

F18-014

F18-015

F18-016

F18-017

F18-018

F18-019

F18-020
72212600-5

79315000-5

72212224-5

32412110-8

79822500-7

79961330-0

79995100-6

92210000-6

79552000-8

50324100-3

79110000-8

30121100-4

66512200-4

60170000-0

51611100-9

64110000-0

64212000-5

64210000-1

25.600,00

24.000,00

20.000,00

21.000,00

30.000,00

30.000,00

29.000,00

160.000,00

35.000,00

96.000,00

80.000,00

104.000,00

31.000,00

100.000,00

110.000,00

116.000,00

44.000,00

40.000,00

56.000,00

40.000,00

Procijenjena
vrijednost
nabave
(u kunama)
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave

Vrsta postupka
(uključujući i
jednostavnu nabavu)

Posebni
režim
nabave

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Predmet
podijeljen
na grupe?

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Sklapa se
Ugovor/
okvirni
sporazum/
narudžbenica?
Planirano
trajanje
ugovora ili
okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

12 mjeseci

12 mjeseci

12 mjeseci

12 mjeseci

12 mjeseci

12 mjeseci

12 mjeseci

12 mjeseci

6 mjeseci

12 mjeseci

12 mjeseci

12 mjeseci

12 mjeseci

veljača 2018.

12 mjeseci

siječanj 2018. 12 mjeseci

ožujak 2018.

ožujak 2018.

veljača 2018.

srpanj 2018.

rujan 2018.

siječanj 2018. 12 mjeseci

rujan 2018.

siječanj 2018. 12 mjeseci

rujan 2018.

svibanj 2018.

lipanj 2018.

lipanj 2018.

ožujak 2018.

rujan 2018.

srpanj 2018.

lipanj 2018.

siječanj 2018. 12 mjeseci

siječanj 2018. 12 mjeseci

Planirani
početak
postupka
Napomena

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

F18-021

F18-010

F18-009

09132000-3

Evidencijski
Predmet nabave (najviše 200 znakova)
broj nabave

09123000-7

Brojčana
oznaka
predmeta
nabave iz
Jedinstvenog
rječnika javne
nabave (CPV)

8. lipnja 2018.
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Usluge medijskog praćenja

Izrada idejnog rješenja konstruktivne sanacije dvorca Erdödy u Jastrebarskom
Najam osobnog automobila putem operativnog
leasinga
Usluga vođenja projekta te pripreme i provedbe
postupaka javne nabave projekta “Rekonstrukcija
postojeće i izgradnja nove nerazvrstane ceste NC
1102 Čabdin”
Izvođenje radova rekonstrukcije postojeće i izgradnje nove nerazvrstane ceste NC 1102 Čabdin
Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova
rekonstrukcije postojeće i izgradnje nove nerazvrstane ceste NC 1102 Čabdin
Izrada geodetskog eleaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta Grada Jastrebarskog
Izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade
Gradskog muzeja
Nabava i ugradnja 3 poluukopana kontejnera za
otpad
Usluga pripreme i prijave projektnog prijedloga Energetske obnova zgrade Gradskog muzeja
Jastrebarsko
Nabava i ugradnja kamenog materijala za nerazvrstane ceste na području Grada Jastrebarskog
PPUG Jastrebarskog- IX. izmjene i dopune

F18-023

8E18-003

1E18-005

34996000-5

66510000-8

71300000-1

39522530-1

71242000-6

44113000-5

71356000-08

44613800-8

71242000-6

71355000-1

71247000-1

56.000,00

25.000,00

100.000,00

125.000,00

64.000,00

490.000,00

30.000,00

60.000,00

35.000,00

95.000,00

28.300,00

1.561.967,81

30.000,00

71541000-2

45233120-6

190.000,00

50.000,00

60170000-0

71221000-3

30.000,00

24.000,00

Procijenjena
vrijednost
nabave
(u kunama)

Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostave
nabave
Postupak jednostave
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave

Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave

Postupak jednostavne
nabave

Otvoreni postupak

Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave

Vrsta postupka
(uključujući i
jednostavnu nabavu)

Posebni
režim
nabave

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Predmet
podijeljen
na grupe?

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Sklapa se
Ugovor/
okvirni
sporazum/
narudžbenica?
1 mjesec

Planirano
trajanje
ugovora ili
okvirnog
sporazuma

lipanj 2018.

svibanj 2018.

svibanj 2018.

svibanj 2018.

svibanj 2018

svibanj 2018.

travanj 2018.

svibanj 2018.

travanj 2018.

travanj 2018.

travanj 2018.

travanj 2018.

veljača 2018.

ožujak 2018.

ožujak 2018.

9 mjeseci

1 mjesec

1 mjesec

1 mjesec

6 mjeseci

2 mjeseca

1 mjesec

3 mjeseca

3 mjeseca

2 mjeseca

6 mjeseci

6 mjeseci

12 mjeseci

12 mjeseci

1 mjesec

siječanj 2018. 12 mjeseci

ožujak 2018.

Planirani
početak
postupka
Napomena

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

B18-013

B18-012

B18-011

9E18-004

2E18-010

B18-010

7E18-004

D18-001

3E18-006

B18-009

B18-008

B18-007

Najam šatora i prateće opreme za manifestaciju
“Dani vina 2018.”
Usluga nastupa glazbenih izvođača na manifestaciji
“Dani vina 2018.”
Usluga zaštite osoba i imovine na manifestaciji
“Dani vina 2018.”
Nabava i postava vertikalne prometne signalizacije
na području Grada Jastrebarskog

Nabava računala

F18-022

F18-008

30141200-1

Evidencijski
Predmet nabave (najviše 200 znakova)
broj nabave

64216200-5

Brojčana
oznaka
predmeta
nabave iz
Jedinstvenog
rječnika javne
nabave (CPV)
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Izrada web stranice Grada Jastrebarskog

72212224-5

6421000-1

85200000-1

31500000-1

64.000,00

44.000,00

198.000,00

104.000,00

40.000,00

80.000,00

Procijenjena
vrijednost
nabave
(u kunama)
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave
Postupak jednostavne
nabave

Vrsta postupka
(uključujući i
jednostavnu nabavu)

Posebni
režim
nabave

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Predmet
podijeljen
na grupe?

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Ugovor

Sklapa se
Ugovor/
okvirni
sporazum/
narudžbenica?

lipanjb 2018.

srpanj 2018.

srpanj 2018.

lipanj 2018.

lipanj 2018.

srpanj 2018.

Planirani
početak
postupka

KLASA: 433-01/17-01/59
URBROJ: 238/12-02-18-7
Jastrebarsko, 5. lipnja 2018.

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

II. izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2018. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

F18-019

F18-005

7E18-001

4E18-002

44423450-0

1E18-006

1E18-007

34996000-5

Evidencijski
Predmet nabave (najviše 200 znakova)
broj nabave

Nabava i postava horizontalne prometne signalizacije na području Grada Jastrebarskog
Nabava i postava natpisnih ploča i stupića na području Grada Jastrebarskog
Izgradnja produžetaka javne rasvjete na području
Grada Jastrebarskog
Usluge obavljanja higijeničarske službe na području
Grada Jastrebarskog
Usluge mobilne telefonije i prijenosa podataka

Brojčana
oznaka
predmeta
nabave iz
Jedinstvenog
rječnika javne
nabave (CPV)

3 mjeseca

12 mjeseci

12 mjeseci

5 mjeseci

6 mjeseci

4 mjeseca

Planirano
trajanje
ugovora ili
okvirnog
sporazuma
Napomena

8. lipnja 2018.
SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
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SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Na temelju članaka 5. i 12. Pravilnika provođenju postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 4/17) te članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo GOSPODARI
TAMBURA j.d.o.o. iz Jastrebarskog, Donji Desinec 62, OIB:
17449946839, sklopiti će Ugovor o poslovnoj suradnji u svrhu
organizacije nastupa glazbenog sastava „GOSPODARI TAMBURA“ na završnoj proslavi maturanata Srednje škole Jastrebarsko, koja se održava 22. svibnja 2018. godine, na prostoru Sajmišta u Jastrebarskom, V. Mačeka 96.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu GOSPODARI TAMBURA
j.d.o.o. iz Jastrebarskog, Donji Desinec 62, iznos od 6.000,00
kn (slovima: šesttisuća kuna i nula lipa). Izvršitelj nije obveznik
plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema odredbi članka 90.
Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj
73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka
osigurana su proračunom Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
Program: Opći i administrativni poslovi, Aktivnost: Proslave.

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

8. lipnja 2018.
III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/15
URBROJ: 238/12-02-18-9
Jastrebarsko, 3. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18) i članka 11. i 13.
Odluke o grbu i zastavi Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj 8/09 i 4/17) gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ODLUKU
o odobrenju uporabe grba Grada Jastrebarskog
I.
Odobrava se uporaba grba Grada Jastrebarskog Društvu naša
djeca Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 9, u svrhu organizacije
„Ljetne igraonice 2018“; za tiskanje na letcima, priznanjima za
polaznike i zahvalnicama.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/18
URBROJ: 238/12-02-18-3
Jastrebarsko, 24. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

KLASA: 430-01/18-01/53
URBROJ: 238/12-02-18-3
Jastrebarsko, 15. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog (‘’Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 1/18) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći
Odobrava se financijska pomoć Zajednici kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog, iz Jastrebarskog, Vladka
Mačeka 2, u iznosu od 13.750,00 kuna (slovima: trinaesttisućasedamstopedeset kuna) u svrhu pokrivanja troškova izrade natječajne dokumentacije za prijavu na natječaj „Kultura u centru“.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog («Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 1/18) i članka 4. Općih
uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnim energijom (“Narodne novine”, broj 85/15) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog
donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o korištenju mreže (kategorija:
Poduzetništvo, niski napon) za obračunsko mjerno
mjesto Brebrovac 12 (Društveni dom), Jastrebarsko
I.

II.

Grad Jastrebarsko sklopit će s HEP-ODS d.o.o. Elektra Karlovac, Vladka Mačeka 44, Karlovac, Ugovor o korištenju mreže
(kategorija: Poduzetništvo, niski napon) za obračunsko mjerno
mjesto Brebrovac 12 (Društveni dom), Jastrebarsko, broj OMM
7696098.

Sredstva iz članka I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2018. godinu, Aktivnost: Tekuća zaliha
proračuna, konto: 381 Tekuće donacije, a isplatiti će se Zajednici
kulturno- umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog, Vladka Mačeka 2, Jastrebarsko, na žiro račun broj HR5323900011100275543,
u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Zaključka.

Za poslove utvrđene Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka
plaćat će se naknada na temelju obračunskih mjernih podataka s
obračunskog mjernog mjesta prema reguliranim cijenama električne energije, uz uvažavanje tarifnog modela.

II.

8. lipnja 2018.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
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stavljanjem otvorene terase ukupne površine 25 m2 na razdoblje
od 3 (tri) godine. Vrijeme zakupa obračunava se od 1. travnja do
30. rujna za svaku kalendarsku godinu.

III.

KLASA: 022-06/18-01/15
URBROJ: 238/12-02-18-4
Jastrebarsko, 3. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog («Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 1/18), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju nagodbe
I.
Grad Jastrebarsko i Republika Hrvatska zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici, sklopit će
izvansudsku nagodbu kojom Republika Hrvatska priznaje da je
Grad Jastrebarsko vlasnik nekretnina označenih kao:
–– kat. čest. broj 1643 vinograd Rastorka sa 1032 čhv,
–– kat. čest. broj 1644/1 pašnjak Dvornica sa 1j 333 čhv,
–– kat. čest. broj 1644/2 pašnjak Dvornica sa 83 čhv,
–– kat. čest. broj 1644/3 put Dvornica sa 110 čhv, sve upisano u
z.k.ul.br. 1964 k.o. Slavetić.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA:022-06/18-01/15
URBROJ:238/12-02-18-5
Jastrebarsko, 3. svibnja 2018.

Visina naknade za postavljanje otvorene terase iz točke I. i
II. ovog Zaključka utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima
za određivanje zakupnina i naknada za postavljanje kioska, otvorenih terasa i drugih pokretnih naprava na javnim površinama u
vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 3/11), u iznosu od 500,00 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 100,00 kn mjesečno.

IV.
Štefica Ivančić iz Jastrebarskog, Braće Kazić 7/I, OIB:
878117505416, vlasnica obrta CAFFE BAR MAXIM iz Jastrebarskog, Braće Kazić 7/I i Grad Jastrebarsko sklopit 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 i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/16
URBROJ: 238/12-02-18-3
Jastrebarsko, 10. svibnja 2018.
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” broj 6/10) i članka 44. Statuta
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”
broj 1/18), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o korištenju javne površine za postavljanje
otvorene terase
I.
Štefici Ivančić iz Jastrebarskog, Braće Kazić 7/I, vlasnici obrta CAFFE BAR MAXIM iz Jastrebarskog, Braće Kazić 7/I, daje
se na korištenje javna površina za postavljanje otvorene terase na
prostoru ispred ugostiteljskog objekta Caffe bar Maxim u Jastrebarskom, Braće Kazić kod kbr 7/I, na zemljištu označenom kao
k.č.br. 825/3, upisano u z.k.ul.br. P-I k.o. Jastrebarsko.

II.
Prostor javne površine iz točke I. ovog Zaključka daje se korisniku u svrhu obavljanja vlastite ugostiteljske djelatnosti po-

Na temelju članka 102. Odluke o komunalnom redu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 6/10) i članka 44. Statuta
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”
broj 1/18), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o korištenju javne površine za postavljanje
otvorene terase
I.
Trgovačkom društvu MATASIĆ USLUGE d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge iz Jastrebarskog, Zdihovačka ulica 2a, OIB:
43951831257 daje se na korištenje javna površina za postavljanje
otvorene terase na prostoru ispred ugostiteljskog objekta Marittimo club u Jastrebarskom, Zdihovačka ulica 2a, na dijelu k.č.br.
1615/1, upisane u z.k.ul.br. P-I k.o. Jastrebarsko kojom upravlja
Grad Jastrebarsko.

II.
Javna površina iz točke I. ovog Zaključka daje se korisniku
u svrhu obavljanja vlastite ugostiteljske djelatnosti postavljanjem
otvorene terase ispred ugostiteljskog objekta Marittimo club, u
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površini od 20 m2, na razdoblje od 3 (tr ) godine. Vrijeme zakupa obračunava se od 1. travnja do 31. listopada za kalendarsku
godinu.

III.
Visina naknade za postavljanje otvorene terase iz točke I. i
II. ovog Zaključka utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima
za određivanje zakupnina i naknada za postavljanje kioska, otvorenih terasa i drugih pokretnih naprava na javnim površinama u
vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 3/11), u iznosu od 400,00 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 80,00 kn mjesečno.

8. lipnja 2018.
III.

Ugovor koji je predmet ovog Zaključka zaključit će se na
određeno vrijeme od 5 godina, bez naknade za korištenje prostora.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/16
URBROJ: 238/12-02-18-5
Jastrebarsko, 10. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

IV.
Trgovačko društvo Matasić usluge d.o.o. i Grad Jastrebarsko
sklopit 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 i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/16
URBROJ: 238/12-02-18-4
Jastrebarsko, 10. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli poslovnog prostora na korištenje
Udruzi umirovljenika Jastrebarsko
I.
Utvrđuje se da je Ugovorom o dodjeli nekretnine na korištenje, zaključenim između Ministarstva državne imovine i Grada
Jastrebarskog, KLASA: 372-01/17-02/76, URBROJ: 536-0301-02/02-17-06 od 14. rujna 2017. godine, Ministarstvo državne
imovine dodjelilo Gradu Jastrebarskom na korištenje nekretninu
u vlasništvu Republike Hrvatske – poslovni prostor u Jastrebarskom, Braće Radić 2, površine 140 m2, koji se nalazi u prizemlju
zgrade sagrađene na kat. čest. br. 1130/4 upisane u z.k.ul.br. 2475
k.o. Jastrebarsko, za potrebe provođenja programa Grada Jastrebarskog za umirovljenike.

II.
Grad Jastrebarsko i Udruga umirovljenika Jastrebarsko, Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2, OIB: 94981342472, zaključit će
ugovor o korištenju poslovnog prostora iz točke I. ovog Zaključka.

Na temelju članaka 8. i 18. Ugovora o izvođenju radova na
izgradnji sportskog igrališta – street/workout park uz ulicu Ivane Brlić Mažuranić u Jastrebarskom, KLASA: 430-01/18-01/39,
URBROJ: 238/12-02-18-4 od 30. ožujka 2018. i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 1/18) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Dodatka Ugovora o izvođenju radova na
izgradnji sportskog igrališta – street/workout park uz
ulicu Ivane Brlić Mažuranić u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo POP PROM d.o.o. iz
Jastrebarskog, Plešivica 9, OIB: 05987458732, sklopit će Dodatak Ugovora o izvođenju radova na izgradnji sportskog igrališta
– street/workout park uz ulicu Ivane Brlić Mažuranić u Jastrebarskom, KLASA: 430-01/18-01/39, URBROJ: 238/12-02-18-4
zaključenog 30. ožujka 2018., kojim će se rok izvođenja građevinskih radova produljiti do 25. svibnja 2018. godine, a rok za
završetak radova hortikulturnog uređenja do 1. studenog 2018.
godine.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 430-01/18-01/39
URBROJ: 238/12-02-18-10
Jastrebarsko, 9. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članaka 7. i 24. Ugovora o izvođenju radova na
izgradnji spremišta za električne bicikle u Zrinski-Frankopanskoj ulici u Jastrebarskom, KLASA: 430-01/17-01/14, URBROJ:
238/12-02-17-4 od 6. veljače 2017. i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18)
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju III. Dodatka Ugovora o izvođenju radova
na izgradnji spremišta za električne bicikle u ZrinskiFrankopanskoj ulici u Jastrebarskom

8. lipnja 2018.
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I.

Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo NIKHOF d.o.o. iz Jastrebarskog, Dragovanšćak 40/a, OIB: 57640421575, sklopit će
III. Dodatak Ugovora o izvođenju radova na izgradnji spremišta
za električne bicikle u Zrinski-Frankopanskoj ulici u Jastrebarskom, KLASA: 430-01/17-01/14, URBROJ: 238/12-02-17-4
zaključenog 6. veljače 2017. godine, kojim će se rok izvođenja
predmetnih radova produljiti do 22. lipnja 2018. godine.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 430-01/17-01/14
URBROJ: 238/12-02-18-19
Jastrebarsko, 14. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članaka 4. i 9. Ugovora o izradi Idejnog rješenja i
Glavnog projekta skate parka u Radničkoj ulici u Jastrebarskom,
KLASA: 430-01/18-01/30, URBROJ: 238/12-02-18-4 od 08.
ožujka 2018. i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Dodatka Ugovora o izradi Idejnog
rješenja i Glavnog projekta skate parka u
Radničkoj ulici u Jastrebarskom
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, sklopiti će Dodatak Ugovora o izradi Idejnog rješenja i Glavnog projekta skate parka u Radničkoj ulici u Jastrebarskom, KLASA: 430-01/18-01/30, URBROJ: 238/12-02-18-4,
zaključenog 8. ožujka 2018., kojim će se rok za izradu Idejnog
rješenja skate parka u Radničkoj ulici u Jastrebarskom produljiti
za 15 dana od odluke o odabiru konačne varijante Idejnog rješenja te rok za izradu Glavnog projekta za 20 radnih dana od
pribavljanja svih posebnih uvjeta javnopravnih tijela.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 430-01/18-01/30
URBROJ: 238/12-02-18-9
Jastrebarsko, 7. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
Na temelju članaka 16. i 18. Ugovora o izvođenju radova na
izgradnji sportskog igrališta – fitness/street workout park uz ulicu Ivane Brlić Mažuranić u Jastrebarskom, KLASA: 430-01/1801/39, URBROJ: 238/12-02-18-4 od 30. ožujka 2018. i članka
44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi
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ZAKLJUČAK
o sklapanju II. Dodatka Ugovora o izvođenju radova
na izgradnji sportskog igrališta – fitness/street
workout park uz ulicu Ivane Brlić Mažuranić u
Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo POP PROM d.o.o. iz
Jastrebarskog, Plešivica 9, OIB: 05987458732, sklopit će II. Dodatak Ugovora o izvođenju radova na izgradnji sportskog igrališta – fitness/street workout park uz ulicu Ivane Brlić Mažuranić
u Jastrebarskom, KLASA: 430-01/18-01/39, URBROJ: 238/1202-18-4 zaključenog 30. ožujka 2018., zbog potrebe izvođenja
dodatnih radova.

II.
Grad Jastrebarsko će za radove navedene u točki I. ovog Zaključka trgovačkom društvu POP PROM d.o.o. iz Jastrebarskog,
Plešivica 9, OIB: 05987458732, isplatiti iznos od 27.638,00 kn
(slovima: dvadesetsedamtisućašestotridesetosam kuna i nula
lipa) bez PDV-a. Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost
prenosi se na Grad Jastrebarsko sukladno članku 75. stavku 3.
točka a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16).

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 430-01/18-01/39
URBROJ: 238/12-02-18-15
Jastrebarsko, 21. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 6. stavka 4. u vezi sa stavkom 3. alinejom 2. 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) i članka 44.
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora s udrugom
Malonogometni klub Prigorac 1996.
I.
Grad Jastrebarsko zaključit će s udrugom Malonogometni klub Prigorac 1996, Dragovanščak 1d, Jastrebarsko, OIB:
89475743780, ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u
svezi financiranja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade javne namjene u prostoru - zgrada sportskog centra, izgrađene na kčbr 2565/2 k.o. Slavetić, u iznosu od 6.814,58 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada
Jastrebarskog za 2018.godinu, Program: Upravljanje imovinom,
Tekući projekt: Legalizacija objekata, Konto: 382, kapitalne donacije.
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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: 620-03/18-01/2
URBROJ: 238/12-02-18-3
Jastrebarsko, 21. svibnja 2018.

8. lipnja 2018.

ODLUKU
o osnivanju prava služnosti u svrhu postavljanja
automatske meteorološke postaje
Članak 1.
Grad Jastrebarsko osniva pravo služnosti u korist DRŽAVNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA, Zagreb, Grič 3,
OIB: 74660437164, a na teret dijela nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog, u svrhu postavljanja automatske meteorološke
postaje
Nekretnina na dijelu koje se osniva pravo služnosti iz stavka
1. ovog članka, označena je kao:

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

Na temelju članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju
postojećih međa i drugih granica te o novom
razgraničenju“
I.
Daje se suglasnost na „Izvješće o utvrđivanju međa i drugih
granica te o novom razgraničenju“ koje je izrađeno od strane Geo
88 d.o.o., Zagreb, Moščenićka 6, u predmetu izrade geodetskog
elaborata u svrhu evidentiranja stvarnog položaja međa i zgrade
u katastar i zemljišne knjige, na kat. čest. br. 2096/2 k.o. Slavetić,
za podnositelja zahtjeva Stjepan Vučina, Jastrebarsko, Hrašća 11.
Izvješće se ovjerava za susjednu k.č.br. 3439 put u Sv. Anu iz
Hrašća sa 1j 219 čhv upisano u z.k.ul.br. P-I k.o. Slavetić kao javno dobro, a koja u naravi predstavlja nerazvrstanu cestu označenu
kao NC 2901 Hrašća kojom upravlja Grad Jastrebarsko.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/18
URBROJ: 238/12-02-18-4
Jastrebarsko, 24. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
90/10, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17), članka 23.
Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama
u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/11), članka 12. stavka 2. Odluke o postupku
i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama i
korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 11/14) i članka 44.
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 1/18), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

–– k.č.br. 2558 oranica Trešćenica sa 2395 m2 upisana u z.k.ul.
br. 2668 k.o. Jastrebarsko kao vlasništvo Grada Jastrebarskog.
Dio nekretnine iz stavka 2. ovog članka na kojem se osniva
pravo služnosti, označen je u grafičkom prikazu – skici na izvodu katastarskog plana koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini
njezin sastavni dio.
Članak 2.
Utvrđuje se da je osnivanje prava služnosti koje je predmet
ove Odluke od interesa za Grad Jastrebarsko te se pravo služnosti iz članka 1. ove Odluke osniva bez naknade, sukladno odredbi članka 12. stavka 2. Odluke o postupku i visini naknade za
osnivanje prava služnosti na nekretninama i korištenje kabelske
kanalizacije u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj 11/14).
Članak 3.
Grad Jastrebarsko i DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI
ZAVOD zaključit će Ugovor o osnivanju prava služnosti, sukladno odredbama ove Odluke.
Članak 4.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okolišta.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/18
URBROJ: 238/12-02-18-6
Jastrebarsko, 24. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
90/10, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17), članka 23.
Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 7/11), članka 12. Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama i korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 11/14) i članka 44.
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 1/18), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

8. lipnja 2018.
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ODLUKU
o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje
transportnog kolektora D1
Članak 1.
Grad Jastrebarsko osniva pravo služnosti u korist trgovačkog
društva VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko, ulica dr.
Franje Tuđmana 47, OIB: 19136164708, na teret dijela nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog, u svrhu građenja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije
Jastrebarsko – izgradnja transportnog kolektora D1.
Nekretnine na dijelu kojih se osniva pravo služnosti iz stavka
1. ovog članka, označene su kao:
–– k.č.br. 3817 put Pod njive sa 3339 m2 upisano u z.k.ul.br.
2832 k.o. Cvetković i
–– k.č.br. 3814/1 put Pod njive sa 9366 m2 upisano u z.k.ul.br.
2829 k.o. Cvetković, obje kao javno dobro u općoj uporabi u
neotuđivom vlasništvu Grada Jastrebarskog.
Djelovi nekretnina iz stavka 2. ovog članka na kojima se
osniva pravo služnosti, označeni su u grafičkom prikazu koji se
nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Članak 2.
Utvrđuje se da je osnivanje prava služnosti koje je predmet
ove Odluke od interesa za Grad Jastrebarsko te se pravo služnosti
iz članka 1. ove Odluke osniva bez naknade, sukladno odredbama
Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti
na nekretninama i korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 11/14).
Članak 3.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo VODE JASTREBARSKO d.o.o. zaključiti će Ugovor o osnivanju prava služnosti, sukladno odredbama ove Odluke.
Članak 4.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okolišta.
Članak 5.
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Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 1/18), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ODLUKU
o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje
kolektora Domagović – UPOV – VIII faza
Članak 1.
Grad Jastrebarsko osniva pravo služnosti u korist trgovačkog
društva VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko, ulica dr.
Franje Tuđmana 47, OIB: 19136164708, na teret dijela nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog, u svrhu građenja sustava
vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko – izgradnja kolektora Domagović – UPOV-VIII
faza.
Nekretnine na dijelu kojih se osniva pravo služnosti iz stavka
1. ovog članka, označene su kao:
–– k.č.br. 3811 put i pašnjak Pod njive sa 12965 m2 upisano u
z.k.ul.br. 2828 k.o. Cvetković i
–– k.č.br. 3814/1 put Pod njive sa 9366 m2 upisano u z.k.ul.br.
2829 k.o. Cvetković, obje kao javno dobro u općoj uporabi u
neotuđivom vlasništvu Grada Jastrebarskog.
Djelovi nekretnina iz stavka 2. ovog članka na kojima se
osniva pravo služnosti, označeni su u grafičkom prikazu koji se
nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Članak 2.
Utvrđuje se da je osnivanje prava služnosti koje je predmet
ove Odluke od interesa za Grad Jastrebarsko te se pravo služnosti
iz članka 1. ove Odluke osniva bez naknade, sukladno odredbama
Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti
na nekretninama i korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 11/14).
Članak 3.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo VODE JASTREBARSKO d.o.o. zaključiti će Ugovor o osnivanju prava služnosti, sukladno odredbama ove Odluke.
Članak 4.

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

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okolišta.

KLASA: 022-06/18-01/18
URBROJ: 238/12-02-18-7
Jastrebarsko, 24. svibnja 2018.

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

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

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
90/10, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17), članka 23.
Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 7/11), članka 12. Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama i korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 11/14) i članka 44.

Članak 5.

KLASA: 022-06/18-01/18
URBROJ: 238/12-02-18-8
Jastrebarsko, 24. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
90/10, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17), članka 23.
Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 7/11), članka 12. Odluke o postupku i visi-
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ni naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama i korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 11/14) i članka 44.
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 1/18), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ODLUKU
o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje
odvodnje naselja Volavje-Novaki PetrovinskiDomagović
Članak 1.
Grad Jastrebarsko osniva pravo služnosti u korist trgovačkog
društva VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko, ulica dr.
Franje Tuđmana 47, OIB: 19136164708, na teret dijela nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog, u svrhu građenja sustava
vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko – izgradnja odvodnje naselja Volavje-Novaki
Petrovinski-Domagović.
Nekretnine na dijelu kojih se osniva pravo služnosti iz stavka
1. ovog članka, označene su kao:
–– k.č.br. 1624 put poljski u Hrvojki sa 1j 415 čhv,
–– k.č.br. 1626/4 put u Domagović iz Novaki sa 126 m2,
–– k.č.br. 1660/1 mjesni prostor u Volavju sa 505 m2,
–– k.č.br. 1660/2 mjesni prostor u Volavju sa 116 m2,
–– k.č.br. 1662/1 mjesni prostor u Volavju sa 1390 m2, sve upiane u z.k.ul.br. P-I k.o. Volavje kao javno dobro i
–– k.č.br. 1661/2 nerazvrstana cesta Volavje NC 5703 sa 132
m2 upisano u z.k.ul.br. 1939 k.o. Volavje, kao javno dobro u
općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Jastrebarskog.
Dijelovi nekretnina iz stavka 2. ovog članka na kojima se
osniva pravo služnosti, označeni su u grafičkom prikazu koji se
nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Članak 2.
Utvrđuje se da je osnivanje prava služnosti koje je predmet
ove Odluke od interesa za Grad Jastrebarsko te se pravo služnosti
iz članka 1. ove Odluke osniva bez naknade, sukladno odredbama
Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti
na nekretninama i korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 11/14).

8. lipnja 2018.

Na temelju članka 171. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), članka 7. Odluke
o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/11) i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18), Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju darovanja nekertnine
I.
Grad Jastrebarsko prihvaća darovanje dijela nekretnine
oznančene kao kat. čest. br. 2514 pašnjak Brebrovtine u Dragovanšćaku sa 117 čhv upisane u z.k.ul.br. 3299 k.o. Slavetić,
od vlasnika Stjepana Mataušića iz Jastrebarskog, Trešnjevka 17
kao darovatelja i to: novoformiranu k.č.br. 2514/2 pašnjak sa 40
m2, koje darovanje darovatelj čini u svrhu uređenja međusobnih
odnosa na nerazvrstanoj cesti označenoj kao NC 1903 Dragovanšćak, koja neposredno graniči sa zemljištem u vlasnioštvu
darovatelja i služi njegovoj građevnoj čestici odnosno građevini
koju će na njoj izgraditi.

II.
Na temelju ovog Zaključka Gradonačelnik Grada Jastrebarskog kao daroprimatelj zaključit će Ugovor o darovanju nekretnine s Stjepanom Mataušićem kao darovateljem.

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/18
URBROJ: 238/12-02-18-10
Jastrebarsko, 24. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Članak 3.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo VODE JASTREBARSKO d.o.o. zaključiti će Ugovor o osnivanju prava služnosti, sukladno odredbama ove Odluke.
Članak 4.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okolišta.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-1/18
URBROJ: 238/12-02-18-9
Jastrebarsko, 24. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 171. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), članka 7. Odluke
o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/11) i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18), Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju darovanja nekretnine
I.
Grad Jastrebarsko prihvaća darovanje dijela nekretnine označene kao kat. čest. br. 14/2 vinograd Teržan sa 724 čhv upisane
u z.k.ul.br. 1189 k.o. Plešivica, od vlasnika Veronike Radica i
Domagoja Radica, oboje iz Zagreba, Trnjanska cesta 37/2, suvlasnika svakog u ½ dijela kao darovatelja i to: novoformiranu
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k.č.br. 14/7 neplodno zemljište sa 37 m2, koje darovanje darovatelj čini u svrhu uređenja međusobnih odnosa na nerazvrstanoj
cesti označenoj kao NC 3611 Malunje, koja neposredno graniči
sa zemljištem u vlasništvu darovatelja i služi njihovoj građevnoj
čestici odnosno građevini koju će na njoj izgraditi.

II.
Na temelju ovog Zaključka Gradonačelnik Grada Jastrebarskog kao daroprimatelj zaključit će Ugovor o darovanju nekretnine s Veronikom Radica i Domagojem Radica kao darovateljima.

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.
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vu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu
utjecaja na okoliš.

II.
Razlozi izrade i donošenja Plana su: zaprimljeni pojedinačni
zahtjevi građana i pravnih osoba za proširenja građevinskih područja naselja, uključivo proširenje površine gospodarske namjene (poslovne) zone Jalševac i proširenje građevinskog područja
naselja uz prostor bivše Vojarne u Jastrebarskom, usklađivanje
željezničke pruge i prostora uz prugu s novim podacima HŽ infrastrukture, razmatranje mogućnosti izmjena cestovnog prometa
na području Grada, mogućnost izmjena uvjeta za postavljanje reklamnih panoa i stupova (totema), izmjene i dopune provedbenih
odredbi, te usklađivanje administrativnih granica sa službenim
granicama iz Središnjeg registra prostornih jedinica (DGU).

III.

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

Osnovni cilj izrade i donošenja Plana je osiguranje kvalitetnijeg prostornog i gospodarskog razvoja područja Grada Jastrebarskog.

KLASA: 022-06/18-01/18
URBROJ: 238/12-02-18-11
Jastrebarsko, 24. svibnja 2018.

Programska polazišta za izradu i donošenje Plana ostaju ista
kakva su i u važećem Planu, ali uključuju izmjene i dopune prostorno planskih rješenja u skladu s novim propisima, tehničkom
dokumentacijom i studijama, te pojedinačne zahtjeve korisnika
prostora.

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

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 31.
stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana
i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17) i članka 44.
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, br. 1/18), te provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradonačelnik Grada Jastrebarskog 29. svibnja 2018. donosi

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku
procjenu utjecaja na okoliš za IX. izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog
I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš za IX. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada
Jastrebarskog (KLASA: 022-06/18-01/14, URBROJ: 238/12-0218-11 od 26. travnja 2018.), prema kojoj je Grad Jastrebarsko,
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša, Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša, proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IX. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog (u daljnjem tekstu:
Plan).
U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je
da Plan neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na osnoJavnopravno tijelo
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Zagrebu, Mesnička 49, Zagreb

Ciljevi izrade Plana su:
a) proširenje građevinskog područja naselja u dijelu gospodarske (poslovne) zone Jalševac
b) razmatranje mogućnosti proširenja građevinskog područja
naselja uz prostor bivše Vojarne u Jastrebarskom
c) manja proširenja ostalih građevinskih područja naselja u
skladu sa zahtjevima
d) razmatranje mogućnosti formiranja zone ugostiteljsko-turističke namjene - autokamp
e) usklađivanje željezničke pruge i prostora uz prugu s novim
podacima HŽ infrastrukture
f) razmatranje mogućnosti izmjena cestovnog prometa na području Grada
g) mogućnost izmjena uvjeta za postavljanje reklamnih panoa i
stupova (totema)
h) izmjene i dopune provedbenih odredbi
i) usklađivanje administrativnih granica sa službenim granicama iz Središnjeg registra prostornih jedinica (DGU)
Osim ciljeva izrade Plana iz stavka 3. ovog članka, moguće
je sva prostorno planska rješenja uskladiti s prihvaćenim zahtjevima, mišljenjima i primjedbama javnopravnih tijela, te ostalih
sudionika u postupku izrade i donošenja Plana.

IV.
Radi utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš,
Grad Jastrebarsko, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,
gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, zatražio je mišljenja
tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima. Zaprimljena su
sljedeća mišljenja iz kojih proizlazi da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, i to:

KLASA/URBROJ/datum
KLASA:612-08/18-10/0263
URBROJ:532-04-02-01/2-18-2
16.5.2018.

Mišljenje
Nema potrebe za izradu SPUO za izradu Plana
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2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80,
Zagreb

KLASA: 612-07/18-58/326
URBROJ: 517-07-2-2-18-2
16.5.2018

3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Uprava vodnoga gospodarstva, Ul. grada
Vukovara 220, Zagreb
4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava
poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica
grada Vukovara 78, Zagreb

KLASA: 325-12/18-01/95
URBROJ: 517-12-18-3
22.5.2018.
KLASA: 351-03/18-01/47
URBROJ: 525-07/0375-18-2
8.5.2018.

5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, KLASA: 350-02/18-01/277
lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, Zagreb
URBROJ: 525-11/1071-18-2
18.5.2018.
6. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,
KLASA: 351-03/18-01/07
Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu, URBROJ: 530-05-3-2-1-18-2
Prisavlje 14, Zagreb
18.5.2018.
7. Ministarstvo zdravstva, Zagreb, Ksaver 200a KLASA: 351-03/18-01/38
URBROJ: 534-07-1-1-1/3-18-2
15.5.2018.
8. Hrvatske autoceste, Širolina 4, Zagreb
Broj: 4211-100-811/18-GKS
10.5.2018.
9. Hrvatske ceste, Sektor za razvoj i strateško
KLASA: 350-02/2012-1/474
planiranje, Vončinina 3, Zagreb
URBROJ:345-211/517-2018-16/TZ
17.5.2018.
10. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220,
KLASA: 351-03/18-01/0000282
Zagreb
URBROJ: 374-21-1-18-5
22.5.2018.
11. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju
KLASA: 351-03/18-01/0000282
Savu, VGI za mali sliv „Kupa“, Obala Račkog
URBROJ: 374-21-1-18-5
10, Karlovac
22.5.2018.
12. Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica
Broj:KA-06-DM-18-443/02
Karlovac, Put D. Trstenjaka 1, Karlovac
8.5.2018.
13. HEP - Operator distribucijskog sustava,
Broj i znak:001/1698/18 MDT
Elektra Karlovac, Dr.V. Mačeka 44, Karlovac
10.5.2018.
14. HŽ Infrastruktura, Sektor za razvoj,
Broj i znak:4943/18, 1.3.1. GI
pripremu i provedbu investicija i EU fondova,
14.5.2018.
Mihanovićeva 12, Zagreb
15. Županijska uprava za ceste Zagrebačke
KLASA:350-01/18-01/18
županije, Remetinečka cesta 3, Zagreb
URBROJ:238/1-15-2/3-18-2
14.5.2018.
16. Zagrebačka županija, Upravni odjel za
KLASA:300-02/18-01/03
promet i komunalnu infrastrukturu, Zagreb,
URBROJ:238/1-11-02/3-18-26
Ulica grada Vukovara 72/V
14.5.2018.
17. Zagrebačka županija, Upravni odjel za
KLASA:351-03/18-03/35
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
URBROJ:238/1-18-02/3-18-4
Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 16.5.2018.
72, Zagreb
18. Zagrebačka županija, Upravni odjel
KLASA:351-01/18-01/06
za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
URBROJ:238/1-18-05/3-18-2
okoliša, Ispostava Jastrebarsko, V. Mačeka 2,
16.5.2018.
Jastrebarsko
19. Autocesta Rijeka- Zagreb d.d., Društvo za
URBROJ:01-200-994/18
građenje i gospodarenje autocestom, Koturaška 15.5.2018.
43, Zagreb

V.
Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72, Zagreb (KLASA: 351-03/18-03/35 URBROJ:
238/1-18-02/3-18-8, od 29. svibnja 2018.) utvrđuje se da nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IX. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog.

8. lipnja 2018.

I. Za planirane izmjene Plana ne treba provesti postupak
SPUO vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode
(bioraznolikost, zaštićena područja)
II. Planirane izmjene Plana prihvatljive su za ekološku
mrežu
S vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti
SPUO za Plan
Min.poljoprivrede sudjeluje u postupcima SPUO i ocjene
o potrebi SPUO na državnoj i područnoj (regionalnoj)
razini, pa je Grad upućen da zahtjev za pribavljanje
mišljenja uputi tijelu nadležnom za navedeno na lokalnoj
razini ili nadležnom upravnom tijelu u županiji, sukladno
uputi o postupanju Min.zaštite okoliša i energetike
Ne mogu se očekivati značajni negativni utjecaji za
područja šumarstva, lovstva i drvne industrije, pa nije
potrebno provesti SPUO
Za Plan nije potrebno provoditi postupak SPUO
Nije potrebno provesti SPUO za izradu Plana
Nema potrebe za provedbom postupka SPUO
Nije potrebno provoditi SPUO
Nije potrebno provoditi SPUO
Nije potrebno provoditi SPUO
Za predmetni Plan ne treba provesti postupak SPUO
Nema potrebe za SPUO za navedeni Plan
Navedeni strateški ciljevi i mjere ne utječu negativno
na okoliš, te nije potrebna provedba postupka SPUO za
izradu Plana
Nije potrebno provesti SPUO
Za predmetne izmjene i dopune Plana nije potrebno
provesti postupak SPUO
Izmjene i dopune Plana vjerojatno neće imati značajan
negativan utjecaj na sastavnice okoliša i prirodu, te stoga
nije potrebno provesti SPUO
Očitovanje-Upravni odjel nema dodatnih zahtjeva vezanih
za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u Planu
Očitovanje-Nema posebnih uvjeta vezanih za zaštitu
okoliša za Plan

VI.
Grad Jastrebarsko, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, dužan je
o ovoj Odluci informirati javnost u skladu s odredbama Zakona
o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15) i
odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zain-
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teresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“,
br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima
zaštite okoliša.

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“ i na službenoj
web stranici Grada Jastrebarskog.
KLASA: 022-06/18-01/19
URBROJ: 238/12-02-18-3
Jastrebarsko, 29. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša
(„Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 31.
stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana
i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17) i članka 44.
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, br. 1/18), te provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradonačelnik Grada Jastrebarskog 29. svibnja 2018. donosi

ODLUKU
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku
procjenu utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone
Jalševac u Jastrebarskom
I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donio je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš za V. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom (KLASA: 022-06/1801/14, URBROJ: 238/12-02-18-12 od 26. travnja 2018.), prema
kojoj je Grad Jastrebarsko, Upravni odjel za imovinsko-pravne
poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za
V. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske
zone Jalševac u Jastrebarskom (u daljnjem tekstu: Plan).
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U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je
da Plan neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu
utjecaja na okoliš.

II.
Razlozi izrade i donošenja Plana su zaprimljeni zahtjevi pravnih osoba za proširenje građevinskog područja naselja u dijelu
gospodarske (poslovne) zone Jalševac, usklađivanje željezničke
pruge i prostora uz prugu s novim podacima HŽ infrastrukture,
korekcija prometnog rješenja, mogućnost izmjena uvjeta za postavljanje reklamnih panoa i stupova (totema), izmjene i dopune
provedbenih odredbi, te tehnički ispravak uočenih grešaka.

III.
Osnovni cilj izrade i donošenja Plana je osiguranje kvalitetnijeg prostornog i gospodarskog razvoja područja gospodarske
zone Jalševac
Programska polazišta za izradu i donošenje Plana ostaju ista
kakva su i u važećem planu, ali uključuju izmjene i dopune prostorno planskih rješenja u skladu s novim propisima, tehničkom
dokumentacijom i studijama, te pojedinačne zahtjeve korisnika
prostora.
Ciljevi izrade Plana su:
a) proširenje građevinskog područja naselja u dijelu gospodarske (poslovne) zone Jalševac
b) usklađivanje željezničke pruge i prostora uz prugu s novim
podacima HŽ infrastrukture
c) mogućnost izmjena uvjeta za postavljanje reklamnih panoa i
stupova (totema)
d) korekcija prometnog rješenja
e) izmjene i dopune provedbenih odredbi
f) tehnički ispravak uočenih grešaka
Osim ciljeva izrade Plana iz stavka 3. ovog članka, moguće
je sva prostorno planska rješenja uskladiti s prihvaćenim zahtjevima, mišljenjima i primjedbama javnopravnih tijela, te ostalih
sudionika u postupku izrade i donošenja Plana.

IV.
Radi utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš,
Grad Jastrebarsko, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,
gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, zatražio je mišljenja
tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima. Zaprimljena su
sljedeća mišljenja iz kojih proizlazi da nije potrebo provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, i to:

Javnopravno tijelo
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu
kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Zagrebu, Mesnička 49, Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80,
Zagreb

KLASA/URBROJ/datum
KLASA:612-08/18-10/0262
URBROJ:532-04-02-01/2-18-2
16.5.2018.
KLASA:612-07/18-58/323
URBROJ:517-07-2-2-18-2
16.5.2018

3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada
Vukovara 220, Zagreb

KLASA:325-12/18-01/97
URBROJ:517-12-18-3
22.5.2018.

Mišljenje
Nema potrebe za izradu SPUO za izradu Plana
I. Za planirane izmjene Plana ne treba provesti postupak
SPUO vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode
(bioraznolikost, zaštićena područja) i
II. Planirane izmjene Plana prihvatljive su za ekološku
mrežu
S vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti
SPUO za Plan
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4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava
poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica
grada Vukovara 78, Zagreb

KLASA:351-03/18-01/47
URBROJ:525-07/0375-18-2
8.5.2018.

5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava
šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska
2a, Zagreb
6. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,
Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu,
Prisavlje 14, Zagreb
7. Ministarstvo zdravstva, Zagreb, Ksaver 200a

KLASA: 350-05/18-01/501
URBROJ: 525-11/1071-18-2
18.5.2018.
KLASA:351-03/18-01/07
URBROJ:530-05-3-2-1-18-3
18.5.2018.
KLASA:351-03/18-01/37
URBROJ:534-07-1-1-1/3-18-2
11.5.2018.
Broj:4211-100-795/18-GKS
7.5.2018.
KLASA:350-02/2013-1/9
URBROJ:345-211/517-2018-10/TZ
17.5.2018.
KLASA:351-03/18-01/0000280
URBROJ:374-21-1-18-4
22.5.2018.
KLASA:351-03/18-01/0000280
URBROJ:374-21-1-18-4
22.5.2018.
Broj:KA-06-DM-18-444/02
7.5.2018.
Broj i znak:001/1700/18 MDT
10.5.2018.
Broj i znak:4874/18, 1.3.1. GI
14.5.2018.

8. Hrvatske autoceste, Širolina 4, Zagreb
9. Hrvatske ceste, Sektor za razvoj i strateško
planiranje, Vončinina 3, Zagreb
10. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220,
Zagreb
11. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju
Savu, VGI za mali sliv „Kupa“, Obala Račkog
10, Karlovac
12. Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica
Karlovac, Put D. Trstenjaka 1, Karlovac
13. HEP - Operator distribucijskog sustava,
Elektra Karlovac, V. Mačeka 44, Karlovac
14. HŽ Infrastruktura, Sektor za razvoj,
pripremu i provedbu investicija i EU fondova,
Mihanovićeva 12, Zagreb
15. Zagrebačka županija, Upravni odjel za
promet i komunalnu infrastrukturu, Zagreb,
Ulica grada Vukovara 72/V
16. Zagrebačka županija, Upravni odjel za
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara
72, Zagreb
17. Zagrebačka županija, Upravni odjel
za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša, Ispostava Jastrebarsko, V. Mačeka 2,
Jastrebarsko
18. Autocesta Rijeka- Zagreb d.d., Društvo za
građenje i gospodarenje autocestom, Koturaška
43, Zagreb

KLASA:300-02/18-01/03
URBROJ:238/1-11-02/3-18-25
14.5.2018.
KLASA:351-03/18-03/36
URBROJ:238/1-18-02/3-18-4
16.5.2018.

8. lipnja 2018.

Min.poljoprivrede sudjeluje u postupcima SPUO i ocjene
o potrebi SPUO na državnoj i područnoj (regionalnoj)
razini, pa je Grad upućen da zahtjev za pribavljanje
mišljenja uputi tijelu nadležnom za navedeno na lokalnoj
razini ili nadležnom upravnom tijelu u županiji, sukladno
uputi o postupanju Min.zaštite okoliša i energetike (Veza:
Službena bilješka Klasa:350-01/18-01/04
Urbroj:238/12-04/1-18-22
od 22.5.2018.)
Ne mogu se očekivati značajni negativni utjecaji za
područja šumarstva, lovstva i drvne industrije, pa nije
potrebno provesti SPUO
Za Plan nije potrebno provoditi postupak SPUO
Nije potrebno provesti SPUO za izradu Plana
Nema potrebe za provedbom postupka SPUO
Nije potrebno provoditi SPUO
Nije potrebno provoditi SPUO
Nije potrebno provoditi SPUO
Za predmetni Plan ne treba provesti postupak SPUO
Nema potrebe za SPUO za navedeni Plan
Navedeni strateški ciljevi i mjere ne utječu negativno
na okoliš, te nije potrebna provedba postupka SPUO za
izradu Plana
Za predmetne izmjene i dopune Plana nije potrebno
provesti postupak SPUO
Izmjene i dopune Plana vjerojatno neće imati značajan
negativan utjecaj na sastavnice okoliša i prirodu, te stoga
nije potrebno provesti SPUO

KLASA:351-01/18-01/07
URBROJ:238/1-18-05/3-18-2
16.5.2018.

Očitovanje-Upravni odjel nema dodatnih zahtjeva vezanih
za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u Planu

URBROJ:01-200-992/18
15.5.2018.

Očitovanje-Nema posebnih uvjeta vezanih za zaštitu
okoliša za Plan

V.
Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72, Zagreb (KLASA: 351-03/18-03/36 URBROJ:
238/1-18-02/3-18-8, od 29. svibnja 2018.) utvrđuje se da nije
potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone
Jalševac u Jastrebarskom.

VI.
Grad Jastrebarsko, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, dužan je
o ovoj Odluci informirati javnost u skladu s odredbama Zakona
o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15) i

odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“,
br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima
zaštite okoliša.

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“ i na službenoj
web stranici Grada Jastrebarskog.
KLASA: 022-06/18-01/19
URBROJ: 238/12-02-18-4
Jastrebarsko, 29. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

8. lipnja 2018.
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Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne
novine˝, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 29. Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
(“Narodne novine”, broj 3/17) i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 1/18) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš za VII. izmjene i dopune
Generalnog urbanističkog plana Grada Jastrebarskog
I.
Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Odsjek za zaštitu
okoliša (KLASA:351-03/17-03/69, URBROJ: 238/1-18-02/3-172, od 6. studenoga 2017.), za VII. izmjene i dopune Generalnog
urbanističkog plana grada Jastrebarskog (u daljnjem tekstu: Plan)
potrebno je provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš.
Donošenjem Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VII. izmjene i dopune
Generalnog urbanističkog plana grada Jastrebarskog (u daljnjem
tekstu: Odluka) započinje postupak ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš za Plan.
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan provodi Grad Jastrebarsko u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke
županije, Odsjek za zaštitu okoliša.

II.
Nositelj izrade Plana i tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene
djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Grada Jastrebarskog, Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

III.
Razlozi za izradu i donošenje Plana su omogućavanje provedbe planiranog zahvata u prostoru – izgradnje fitness/street
workout vježbališta i parkirališta uz Ulicu Ivane Brlić Mažuranić,
plansko označavanje postojećih i planiranih javnih parkirališta,
korekcija planiranih lokacija trafostanica, korekcija dijela planskog koridora Radničke ceste istočno od Doma zdravlja u skladu
sa stvarnim stanjem u prostoru, proširenje zone zaštitne pejsažne
površine između Radničke ceste i Ulice A. Šenoe, korekcija namjene zone R1 uz Ulicu V. Mačeka, korekcija uvjeta gradnje u
predjelima javnih perivojnih površina (Z1), usklađenje provedbenih odredbi s Prostornim planom uređenja Grada Jastrebarskog,
definiranje zone izgradnje građevine za predškolsko obrazovanje,
te ispravak tehničke greške na grafičkom prilogu 4.C. Oblici korištenja prostora.

IV.

Obuhvat Plana određen je granicama postojećeg plana te granicama određenim Prostornim planom uređenja Grada Jastrebarskog.

V.
Osnovni ciljevi izrade Plana su:
–– usklađivanje namjene površina s planiranom izgradnjom fitness/street workout vježbališta i parkirališta uz Ulicu Ivane
Brlić Mažuranić
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–– plansko označavanje postojećih i planiranih javnih parkirališta
–– usklađivanje planskih koridora prometne mreže u skladu s
postojećim stanjem u prostoru i planiranim zahvatima
–– manje korekcije namjena površina i uvjeta gradnje u cilju
omogućavanja provedbe planiranih zahvata u prostoru
–– usklađenje provedbenih odredbi s Prostornim planom uređenja Grada Jastrebarskog
–– definiranje zone izgradnje građevine za predškolsko obrazovanje
–– ispravak tehničke greške na grafičkom prilogu 4.C. Oblici
korištenja prostora
Programska polazišta Plana ostaju ista kakva su i u važećem
Planu.

VI.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13,
153/13, 78/15 i 12/18- u daljnjem tekstu: Zakon), Uredbe o
strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17- u daljnjem tekstu: Uredba) i
odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se Plan donosi,
i to sljedećim redoslijedom:
1. Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, u skladu s odredbom
članka 29. i članka 5. Uredbe, donosi Odluku o započinjanju
postupka ocjene o potrebi strateške procjene za Plan.
2. Grad Jastrebarsko dužan je pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, navedenih u članku VII.
ove Odluke. Radi pribavljanja mišljenja, Grad Jastrebarsko
dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.
3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Plana na okoliš, iz Priloga III. Uredbe i dostavljene dokumentacije, tijela i/ili osobe određene posebnim propisima
daju mišljenja o potrebi strateške procjene, te ga u roku od 30
dana od dana primitka zahtjeva dostavljaju Gradu Jastrebarskom.
4. Ako Grad Jastrebarsko ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja s tijelom i/ili osobom koja je dostavila mišljenje iz točke 2. ovog članka.
5. Grad Jastrebarsko dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u skladu sa Zakonom o
zaštiti prirode (“Narodne novine˝, broj 80/13 i 15/18), zahtjev
za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu.
6. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i energetike isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i
cjelovitost područja ekološke mreže, daje mišljenje da je Plan
prihvatljiv za ekološku mrežu.
7. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ne isključi mogućnost značajnijih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje obvezujuće
mišljenje da je obvezna provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, što znači da se obvezno provodi i
postupak strateške procjene.
8. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške
procjene, kojom Grad Jastrebarsko potvrđuje da za Plan, koji
je u izradi, “jest potrebno” ili “nije potrebno” provesti postupak strateške procjene, Grad Jastrebarsko dužan je o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela
za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke
županije, Odsjek za zaštitu okoliša, pri čemu je dužan dostaviti prijedlog odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka
ocjene.
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9. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi
da Plan ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se
odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene
u skladu s kriterijima iz Priloga III. Uredbe.
10. Ako se u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrdi
da Plan nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se
odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. U tom
slučaju, odluka osobito sadrži osnovne podatke o Planu, te
obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno
provesti stratešku procjenu u skladu s kriterijima iz Priloga
III. Uredbe.
11. O odluci iz točke 9. i 10. ovog članka Grad Jastrebarsko informira javnost u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, broj
64/08).

VII.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš za Plan prema ovoj Odluci sudjelovat će sljedeća tijela i
osobe:
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel u Zagrebu, Mesnička 49, Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu
prirode, Radnička cesta 80, Zagreb
3. Ministarstvo zdravstva, Zagreb, Ksaver 200a
4. Hrvatske ceste, Sektor za razvoj i strateško planiranje, Vončinina 3, Zagreb
5. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb
6. Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Karlovac, Put D.
Trstenjaka 1, Karlovac
7. HEP - Operator distribucijskog sustava, Elektra Karlovac, V.
Mačeka 44, Karlovac
8. HŽ Infrastruktura, Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, Mihanovićeva 12, Zagreb
9. Zagrebačka županija, Upravni odjel za promet i komunalnu
infrastrukturu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V
10. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72, Zagreb
11. Zagrebačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni
razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

VIII.
Grad Jastrebarsko dužan je informirati javnost o ovoj Odluci, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbom o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u
pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08) kojima
se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane
javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog” i na službenoj
internetskoj stranici Grada Jastrebarskog (www.jastrebarsko.hr).
KLASA: 022-06/18-01/19
URBROJ: 238/12-02-18-5
Jastrebarsko, 29. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

8. lipnja 2018.

Na temelju članka 5. i 12. Pravilnika provođenju postupka
jednostavne nabave („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 4/17) i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o pružanju usluge pripreme i
prijave projektnog prijedloga „Energetska obnova
zgrade Gradskog muzeja Jastrebarsko“
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor pružanju usluge pripreme i prijave projektnog prijedloga „Energetska obnova zgrade Gradskog muzeja Jastrebarsko“ s Regionalnom energetskom
agencijom Sjeverozapadne Hrvatske iz Zagreba, Andrije Žaje 10,
OIB: 93298204867, predviđeno Planom nabave za proračunsku
2018. godinu pod evidencijskim brojem nabave: B18-010.

II.
Grad Jastrebarsko će za uslugu navedenu u točki I. ovog Zaključka isplatiti Regionalnoj energetskoj agenciji Sjeverozapadne
Hrvatske iz Zagreba, Andrije Žaje 10, OIB: 93298204867, iznos
od 29.750,00 kn uvećan za PDV 25% od 7.437,50 kn, sveukupno
iznos od 37.187,50 kn (slovima: tridesetsedamtisućastoosamdesetsedam kuna i pedeset lipa).

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
Razdjel 010: Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Glava 01, Program: Razvoj gospodarstva,
Tekući projekt: Projekt ukupnog razvoja grada.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/15
URBROJ: 238/12-02-18-3
Jastrebarsko, 3. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 100. stavka 2., a u svezi s člankom 57. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18 i
članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 1/18), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog
donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o privremenom korištenju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
– Batušić Ivica, Cvetković 177
I.
Grad Jastrebarsko i Batušić Ivica, Cvetković 177, Jastrebarsko, OIB: 24211373340, MIBPG: 0040044, zaključit će ugovore
o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske kako slijedi:
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Katastarska
općina
k.č. broj Kultura
Cvetković 3788
oranica
UKUPNO:

Površina (ha)
27,6032
27,6032

Godišnja naknada
(kn)
17.023,90
17.023,90

II.
Ugovor koji je predmet ovog Zaključka zaključit će se na
rok do 2 (dvije) godine, odnosno do sklapanja ugovora o zakupu
poljoprivrednog zemljišta ili drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/16
URBROJ: 238/12-02-18-6
Jastrebarsko, 10. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 100. stavka 2., a u svezi s člankom 57. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18 i
članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 1/18), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog
donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o privremenom korištenju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
– Šegudović Mirko, Cvetković 152
I.
Grad Jastrebarsko i Šegudović Mirko, Cvetković 152, Jastrebarsko, OIB: 19592711209, MIBPG: 0104628, zaključit će
ugovore o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske kako slijedi:
Katastarska
općina
k.č. broj Kultura
Cvetković d 3791 oranica
Cvetković 3792
oranica
UKUPNO:

Površina
(ha)
20,3635
12,6628
33,0263

Godišnja naknada
(kn)
12.558,49
7.814,04
20.372,53

II.
Na temelju članka 100. stavka 2., a u svezi s člankom 57. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18 i
članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 1/18), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog
donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o privremenom korištenju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
– Boričević Marijan, Cvetković 164
I.
Grad Jastrebarsko i Boričević Marijan, Cvetković 164, Jastrebarsko, OIB: 30898562038, MIBPG: 0136625, zaključit će
ugovore o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske kako slijedi:
Katastarska
općina
k.č. broj Kultura
Cvetković d 3784 oranica
Cvetković 3787
oranica
UKUPNO:

Površina (ha)
22,0508
26,1030
48,1538

Godišnja naknada
(kn)
17.748,86
16.102,27
26.851,12

II.
Ugovor koji je predmet ovog Zaključka zaključit će se na
rok do 2 (dvije) godine, odnosno do sklapanja ugovora o zakupu
poljoprivrednog zemljišta ili drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/16
URBROJ: 238/12-02-18-7
Jastrebarsko, 10. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Ugovor koji je predmet ovog Zaključka zaključit će se na
rok do 2 (dvije) godine, odnosno do sklapanja ugovora o zakupu
poljoprivrednog zemljišta ili drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/16
URBROJ: 238/12-02-18-8
Jastrebarsko, 10. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 100. stavka 2., a u svezi s člankom 57. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18 i
članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 1/18), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog
donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o privremenom korištenju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
– Šiktar Stjepan, Izimje 17
I.
Grad Jastrebarsko i Šiktar Stjepan, Izimje 17, Jastrebarsko,
OIB: 89469934146, MIBPG: 0109588, zaključit će ugovore o
privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske kako slijedi:
Katastarska
općina
Čeglje
Čeglje
Čeglje
UKUPNO:

k.č. broj
11732
11733
11734

Kultura
livada
livada
livada

Površina (ha)
2,7158
0,0338
1,9753
4,7249

Godišnja naknada
(kn)
443,53
5,52
332,58
781,63
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II.

I.

Ugovor koji je predmet ovog Zaključka zaključit će se na
rok do 2 (dvije) godine, odnosno do sklapanja ugovora o zakupu
poljoprivrednog zemljišta ili drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo BROSIG PROJEKT
d.o.o. iz Zagreba, Josipa Marohnića 10, OIB: 10524740410,
sklopiti će Ugovor o stručnom nadzoru nad izvođenjem radova
energetske obnove zgrade Glazbene škole u Jastrebarskom, predviđeno Planom nabave za proračunsku 2018. godinu pod evidencijskim brojem B18-005.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/16
URBROJ: 238/12-02-18-9
Jastrebarsko, 10. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

II.
Grad Jastrebarsko će za poslove stručnog nadzora iz točke I.
ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu BROSIG PROJEKT
d.o.o. iz Zagreba, Josipa Marohnića 10, iznos od 30.500,00 kn
(slovima: tridesettisućapetsto kuna i nula lipa) bez PDV-a. Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost prenosi se na Grad
Jastrebarsko sukladno članku 75. stavku 3. točka a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13,
148/13, 153/13, 143/14 i 115/16).

III.
Na temelju članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora br. 02-III/2017 JTI o
sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima
Programa razvoja javne turističke infrastrukture
u 2017. godini
I.
Grad Jastrebarsko i Ministarstvo turizma Republike Hrvatske
sklopit će Ugovor br. 02-III/2017 JTI o sufinanciranju sukladno
uvjetima i kriterijima Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini za sufinanciranje projekta „BIKExperience“, u iznosu do 134.700,00 kn (slovima: stotridesetičetiritisućeisedamstokunainulalipa).

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

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 334-01/17-01/16
URBROJ: 238/12-02-18-26
Jastrebarsko, 10. svibanj 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 5. i 12. Pravilnika provođenju postupka
jednostavne nabave („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 4/17) i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru nad
izvođenjem radova energetske obnove zgrade
Glazbene škole Jastrebarsko

Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su
proračunom Grada Jastrebarskog za 2018. godinu, Razdjel 010:
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša, Glava 01 Program: Energetika, Kapitalni projekt: Energetska obnova Glazbene škole Jastrebarsko.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/17
URBROJ: 238/12-02/18-3
Jastrebarsko, 18. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članaka 5. i 12. Pravilnika provođenju postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 4/17) te članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o projektantskom nadzoru
nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade
Glazbene škole Jastrebarsko
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo TRI-A-STUDIO d.o.o.
iz Samobora, Ulica 9. svibnja 22, OIB: 79410538819, sklopit će
Ugovor o projektantskom nadzoru nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade Glazbene škole Jastrebarsko, predviđeno
Planom nabave za proračunsku 2018. godinu pod evidencijskim
brojem B18-006.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu TRI-A-STUDIO d.o.o. iz
Samobora, kao izvršitelju, iznos od 22.000,00 kn (slovima: dvadesetdvijetisuće kuna i nula lipa) bez PDV-a. Obveza plaćanja
poreza na dodanu vrijednost prenosi se na Grad Jastrebarsko su-
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kladno članku 75. stavku 3. točka a. Zakona o porezu na dodanu
vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13,
143/14 i 115/16).

III.
Financijska sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana
su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2018. godinu, Razdjel
010: Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo,
društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Glava 01 Program: Energetika, Kapitalni projekt:
Energetska obnova Glazbene škole Jastrebarsko.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/17
URBROJ: 238/12-02/18-4
Jastrebarsko, 18. svibnja 2018.
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KLASA: 022-06/18-01/17
URBROJ: 238/12-02-18-5
Jastrebarsko, 18. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18), gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Hrvatskom šumarskom
institutu, Jastrebarsko
I.

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

Na temelju članaka 5. i 12. Pravilnika provođenju postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 4/17) te članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o pružanju usluga koordinatora
za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova
- koordinator II energetske obnove zgrade Glazbene
škole Jastrebarsko
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo CULTRO PROJEKT
d.o.o. iz Zagreba, Zagrebačka cesta 191, OIB: 17303121767,
sklopiti će Ugovor o pružanju usluga koordinatora za zaštitu na
radu u fazi izvođenja radova - koordinator II energetske obnove
zgrade Glazbene škole Jastrebarsko.

Odobrava se financijska potpora Hrvatskom šumarskom
institutu, Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko, OIB: 1357939023 u
iznosu od 6.000,00 kuna, za organizaciju „8. Dana otvorenih vrata“, koje ove godine označava tema „Šuma, čuvarica Zemlje“, a
održavaju se 17. svibnja 2018. godine u Jastrebarskom.

II.
Odobrena sredstva osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2018. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost:
sufinanciranje rada poljoprivrednih udruga, konto: 381, a isplatit
će se na IBAN-račun broj: HR7923600001101252461, otvoren
kod Zagrebačke banke na ime Hrvatskog šumarskog instituta,
Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko, nakon potpisanog ugovora kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze vezano uz namjensko korištenje odobrenih sredstava.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/15
URBROJ: 238/12-02-18-7
Jastrebarsko, 3. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu CULTRO PROJEKT d.o.o.
iz Zagreba, Zagrebačka cesta 191, iznos od 14.300,00 kn uvećano za PDV 25% od 3.575,00 kn, odnosno sveukupno iznos od
17.785,00 kn (slovima: sedamnaesttisućasedamstoosamdesetpet
kuna i nula lipa).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
Razdjel 010: Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Glava 01 Program: Energetika, Kapitalni
projekt: Energetska obnova Glazbene škole Jastrebarsko.

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

Na temelju članaka 9. - 12. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 5/17) i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o najmu šatora i prateće opreme
za potrebe manifestacije „Dani vina 2018.“
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo FEST d.o.o. iz Ozlja,
Kolodvorska cesta 50, OIB: 80391790896, sklopit će Ugovor o
najmu šatora i prateće opreme za potrebe manifestacije „Dani
vina 2018.“, predviđeno Planom nabave za proračunsku 2018.
godinu pod evidencijskim brojem: B18-011.
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II.

Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu FEST d.o.o. iz Ozlja, Kolodvorska cesta 50, iznos od 124.550,00 kn uvećano za PDV 25%
od 31.137,50 kn, sveukupno iznos od 155.687,50 kn (slovima:
stopedestpettisućašestoosamdesetsedam kuna i pedeset lipa).

8. lipnja 2018.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

III.
Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su
Proračunom Grada Jastrebarskog za 2018. godinu, Razdjel 010:
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša, Glava 01, Program: Razvoj gospodarstva, Aktivnost:
Gospodarske manifestacije.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/18
URBROJ: 238/12-02-18-12
Jastrebarsko, 24. svibnja 2018.

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo EUROHERC OSIGURANJE d.d., Podružnica Karlovac, Prilaz V. Holjevca 2a, Karlovac, OIB: 22694857747, sklopiti će Ugovor o poslovnoj suradnji
u svrhu sponzoriranja manifestacije „Dani vina 2018.“ koja se
održava od 7. do 10. lipnja 2018. godine u Jastrebarskom.

II.
Temeljem ugovora iz točke I. ovog Zaključka trgovačko
društvo EUROHERC OSIGURANJE d.d., Podružnica Karlovac,
Prilaz V. Holjevca 2a, Karlovac, isplatiti će Gradu Jastrebarsko
iznos od 8.000,00 kn (slovima: osamtisuća kuna i nula lipa) bez
PDV-a.

III.

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

Na temelju članaka 9. - 12. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 5/17) i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o pružanju usluga nastupa
glazbenih izvođača na manifestaciji „Dani vina 2018.“
I.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/18
URBROJ: 238/12-02-18-14
Jastrebarsko, 24. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članaka 5. i 12. Pravilnika provođenju postupka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 4/17) te članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo FEST d.o.o. iz Ozlja,
Kolodvorska cesta 50, OIB: 80391790896, sklopit će Ugovor
o pružanju usluga nastupa glazbenih izvođača na manifestaciji
„Dani vina 2018.“, predviđeno Planom nabave za proračunsku
2018. godinu pod evidencijskim brojem: B18-012.

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o pružanju usluga zaštite osoba i
imovine na manifestaciji „Dani vina 2018.“

II.

Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo GRUPA GARD ZAŠTITA d.o.o. iz Zagreba, A. T. Mimare 40, OIB: 26368927826,
sklopiti će Ugovor o pružanju usluga zaštite osoba i imovine na
manifestaciji „Dani vina 2018.“ koja se održava od 07. do 10. lipnja 2018. godine u Jastrebarskom, predviđeno Planom nabave za
proračunsku 2018. godinu pod evidencijskim brojem D18-013.

Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu FEST d.o.o. iz Ozlja, Kolodvorska cesta 50, iznos od 142.500,00 kn uvećano za PDV 25%
od 35.625,00 kn, sveukupno iznos od 178.125,00 kn (slovima:
stosedamdesetosamtisućastodvadesetpet kuna i nula lipa).

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/18
URBROJ: 238/12-02-18-13
Jastrebarsko, 24. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

I.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu GRUPA GARD ZAŠTITA
d.o.o. iz Zagreba, A. T. Mimare 40, iznos od 24.949,00 kn uvećano za PDV 25% od 6.237,25 kn, odnosno sveukupno iznos od
31.186,25 kn (slovima: tridesetjednatisućastoosamdesetšest kuna
i dvadesetpet lipa).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
Razdjel 010: Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospo-
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darstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Program: Razvoj gospodarstva, Aktivnost:
Gospodarske manifestacije.
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Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/18
URBROJ: 238/12-02-18-15
Jastrebarsko, 24. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog («Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 1/18), članka 7. i 16. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog
za 2016. – 2020. godinu (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog,
broj 8/16), a sukladno Uredbi komisije (EU) br. 1408/2013. o
primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije na de minimis potpore, gradonačelnik Grada Jastrebarskog
donosi

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji u 2018. godini - sektor stočarstvo/
ratarstvo/voćarstvo/povrćarstvo/cvjećarstvo I.
Odobrava se isplata kapitalne potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji – sektor stočarstvo/ratarstvo/voćarstvo/povrćarstvo/cvjećarstvo, po korisnicima i iznosima kako slijedi:
Prezime i ime
Benko Željko
G. Kupčina 35B
OIB: 97580050547
Stošić Mario
V. Vlaisavljevića 5
OIB: 46634058530
Štetner Tihomir
V. Mačeka 36
OIB: 50381431566
Gojšić Josip
Čeglje 139
OIB: 62059069414

Iznos
potpore IBAN
(kn)
roto kosa 1.910,00 HR2323400093103304907
Vrsta
ulaganja

nasad ribiz

3.825,00 HR6023300033151940291

malčer
kosilica

8.992,00 HR8023400093110784424

prskalica

1.566,00 HR4323400093103201921

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na IBAN-račun korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz Proračuna Grada Jastrebarskog za
2018. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: potpore za primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, R0210,
konto: 386.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/18
URBROJ: 238/12-02-18-169
Jastrebarsko, 24. svibnja 2018.

Temeljem članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog («Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 1/18), članka 7. i 16. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog
za 2016. – 2020. godinu (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog,
broj 8/16), a sukladno Uredbi komisije (EU) br. 1408/2013. o
primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije na de minimis potpore, gradonačelnik Grada Jastrebarskog
donosi

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji u 2018. godini - sektor stočarstvo/
ratarstvo I.
Odobrava se financijska potpora pčelarskoj udruzi „LIPA Jastrebarsko 1990“, Plešivička 58, u iznosu od 12.000,00 kuna, za
nabavu 200 komada pčelinjih matica.

II.
Odobrena sredstva osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2018. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost:
potpore za primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda,
R0210, konto: 386.

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/18
URBROJ: 238/12-02-18-17
Jastrebarsko, 24. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog («Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 1/18), članka 7. i 16. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog
za 2016. – 2020. godinu (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog,
broj 8/16), a sukladno Uredbi komisije (EU) br. 1407/2013. o
primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije na de minimis potpore, gradonačelnik Grada Jastrebarskog
donosi

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji u 2018. godini – sektor vinogradarstvo i
vinarstvo
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I.

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

KLASA: 022-06/18-01/18
URBROJ: 238/12-02-18-19
Jastrebarsko, 24. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Iznos
potpore
(kn)

Prezime i ime
Vrsta
/naziv
ulaganja
IBAN
Budinšćak Vladimir
Donja Reka 35
freza
2.486,00 HR1523600001102255526
OIB: 65917155330

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na IBAN-račun korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz Proračuna Grada Jastrebarskog za
2018. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: razvoj
vinogradarstva – primarna proizvodnja, R0213, konto: 386.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/18
URBROJ: 238/12-02-18-18
Jastrebarsko, 24. svibnja 2018.

Temeljem članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog («Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 1/18), članka 10. i 16. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog
za 2016. – 2020. godinu (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog,
broj 8/16), a sukladno Uredbi komisije (EU) br. 1408/2013. o
primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije na de minimis potpore, gradonačelnik Grada Jastrebarskog
donosi

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj potpori za premiju osiguranja
u 2018. godini
I.
Odobrava se isplata kapitalne potpore za premiju osiguranja
u poljoprivredi – sektor stočarstvo, ratarstvo, povrćarstvo i voćarstvo, po korisnicima i iznosima kako slijedi:

Prezime i ime
Stošić Mario
V. Vlaisavljevića 2 nasad-voće
OIB: 46634058530

Temeljem članka 11. Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2018. godinu («Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog», broj 6/17 i 3/18), Uredbe komisije (EU)
br. 1407/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i članka 48. Statuta
Grada Jastrebarskog («Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog»,
broj 7/09, 2/13 i 3/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli subvencije za nastup poduzetnika na
sajmovima u 2018. godini
I.

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

Područje
osiguranja

8. lipnja 2018.

Iznos
potpore
(kn) IBAN
623,00

HR6023300033151940291

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na IBAN-račune korisnika
iz točke 1. ovog Zaključka, iz Proračuna Grada Jastrebarskog za
2018. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: potpore za primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, R0211,
konto: 386.

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

Odobrava se isplata subvencije za nastup poduzetnika na sajmovima u 2018. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:

Naziv obrta
KOKOT-AGRO
d.o.o.
OIB: 86472637435
Mladinska 2

Odobreni
iznos
Namjena
(kn)
IBAN
Zakup
prostora

5.000,00

HR1424840081101975484

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na IBAN-račun korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz Proračuna Grada Jastrebarskog za
2018. godinu, program: razvoj malog gospodarstva, aktivnost:
razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, R0200, osnovni račun: 352.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/18
URBROJ: 238/125-02-18-20
Jastrebarsko, 24. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 14. Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2018. godinu («Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog», broj 6/17 i 3/18), Uredbe komisije (EU)
br. 1407/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i članka 48. Statuta
Grada Jastrebarskog («Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog»,
broj 7/09, 2/13 i 3/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli kapitalne potpore poduzetnicima za nabavu
opreme u 2018. godini

8. lipnja 2018.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
I.

Odobrava se isplata kapitalne potpore poduzetnicima za nabavu opreme u 2018. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:
Poduzetnik
Obrt DIAF,
vl. Juranić Dejan
P. Svačića 7a
OIB: 96947989851
KOKOT-AGRO
d.o.o.
Mladinska 2
OIB: 86472637435

Odobreni
iznos (kn) IBAN

Namjena

Čitač
tahografskih 2.010,00
listića

HR4423400091160498028

Visokotlačni
7.530,00
perač

HR1424840081101975487

II.
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KLASA: 022-06/18-01/15
URBROJ: 238/12-02-18-8
Jastrebarsko, 3. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog («Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 1/18) i članka 2. Pravilnika
o kontroli namjensko isplaćenih kapitalnih pomoći trgovačkim
društvima («Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 4/12)
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

Odobrena sredstva uplatit će se na IBAN-račune korisnika
iz točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna Grada Jastrebarskog za
2018. godinu, program: razvoj malog gospodarstva, aktivnost:
poticanje konkurentnosti malog gospodarstva, osnovni račun:
386.

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj financijskoj pomoći
T.D. Vode Jastrebarsko d.o.o. za javnu odvodnjuizgradnju odvodnje u Radničkoj cesti

III.

I.

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

Odobrava se kapitalna financijska pomoć trgovačkom društvu Vode Jastrebarsko d.o.o. za javnu odvodnju- izgradnju odvodnje u Radničkoj cesti, u iznosu od 451.785,35 kn (slovima:
četiristotinepedesetjednatisućasedamstotinaosamdesetpet kuna i
tridesetpet lipa).

KLASA: 022-06/18-01/18
URBROJ: 238/12-02-18-21
Jastrebarsko, 24. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18) i Programa javnih
potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za
2018. godinu (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 5/17),
gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj donaciji DVD-u STANKOVO
I.
Odobrava se kapitalna donacija DVD-u STANKOVO, Stankovo 124, Jastrebarsko, u iznosu od 16.252,00 kuna, u svrhu pokrića troškova adaptacije prostorije za potrebe puhačkog orkestra
DVD-a Stankovo.

II.
Odobrena sredstva isplatit će se na IBAN broj
HR8023900011100027998, otvoren kod Hrvatske poštanske
banke, na ime DVD Stankovo, a osigurana su u Proračunu Grada
Jastrebarskog za 2018. godinu, program: javni red i sigurnost,
osnovni račun: 382.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu, broj konta: 386 Kapitalne pomoći, kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije, program: Izgradnja komunalnih 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 žiro-računa 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: 022-06/18-01/17
URBROJ: 238/12-02-18-14
Jastrebarsko, 18. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

III.
Odobrena sredstva isplatit će se nakon potpisanog ugovora
kojim će biti definirana međusobna prava i obveze glede namjenskog utroška odobrenih sredstava.

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

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09. i 150/11, 144/12. i 19/13 - pročišćeni tekst.) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 1/18), Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi
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ZAKLJUČAK
o financiranju programa ljetovanja osoba s teškoćama
u razvoju s područja Grada Jastrebarskog
I.
Grad Jastrebarsko financirat će program ljetovanja osoba s
teškoćama u razvoju s područja Grada Jastrebarskog koji provodi
ustanova Centar za odgoj i obrazovanje LUG iz Luga Samoborskog, u iznosu od 3.500,00 kn.

II.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su proračunom Grada Jastrebarskog za 2018. godinu, Program: Socijalna
zaštita, Aktivnost: Invaliditet - ostale tekuće donacije, a isplatit će
se temeljem Ugovora zaključenim s ustanovom Centar za odgoj
i obrazovanje LUG.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 022-06/18-01/17
URBROJ: 238/12-02-18-6
Jastrebarsko, 18. svibnja 2018.

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

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 1/18), Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora s Osnovnom školom “Ljubo
Babić” Jastrebarsko - Školsko sportsko društvo
“Jastreb”
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će s Osnovnom školom “Ljubo
Babić” Jastrebarsko ugovor radi financijske potpore u iznosu od
8.000,00 kn i to u svrhu djelovanja Školskog sportskog društva
“Jastreb”.

II.

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

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 1/18), Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora sa Srednjom školom
Jastrebarsko u svrhu sufinanciranja projekta
“GESTA”
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će sa Srednjom školom Jastrebarsko ugovor radi financijske potpore u iznosu od 10.000,00 kn
(desettisuća kuna), i to u svrhu održavanja projekta “GESTA”.

II.
Sredstva iz točke I. ovog zaključka osigurana su u Proračunu
Grada Jastrebarskog za 2018. godinu, Program: Srednjoškolsko
i visoko obrazovanje, Aktivnost: Sufinanciranje dodatnih potreba
u srednjoškolskom obrazovanju - Sufinanciranje srednjoškolskih
aktivnosti, a uplatit će se na IBAN HR6523600001101478723,
na ime Srednje škole Jastrebarsko, Većeslava Holjevca 11, 10450
Jastrebarsko, OIB: 98770826901.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u ‘’Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/18-01/17
URBROJ: 238/12-02-18-7
Jastrebarsko, 18. svibnja 2018.

8. lipnja 2018.

Sredstva iz točke I. ovog zaključka osigurana su u Proračunu
Grada Jastrebarskog za 2018. godinu, Programom javnih potreba u sportu, Aktivnost: Sport - ostali korisnici - školska sportska
društva, a uplatit će se na IBAN HR2723600001101535085 na
ime Osnovne škole “Ljubo Babić”, Jastrebarsko, A. i D. Starčevića 16, OIB: 19572596112.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u ‘’Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 022-06/18-01/17
URBROJ: 238/12-02-18-8
Jastrebarsko, 18. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), članka 10. stavka 1. Pravilnika o
financiranju javnih potreba Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 8/15) i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj
1/18), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

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

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada
Jastrebarskog za 2018.godinu, Razvoj poljoprivrede, Aktivnost:

8. lipnja 2018.
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Sufinanciranje rada poljoprivrednih udruga, Konto: 381, tekuće
donacije.

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/17
URBROJ: 238/12-02-18-9
Jastrebarsko, 18. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), članka 10. stavka 1. Pravilnika o
financiranju javnih potreba Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 8/15) i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj
1/18), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sufinanciranju projekta
„50 godina Gradskog kazališta Jastrebarsko i
5 godina festivala ŽIVOT I SMIJEH“
I.
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u svezi sufinanciranja projekta „50 godina
Gradskog kazališta Jastrebarsko i 5 godina festivala ŽIVOT I
SMIJEH“ s udrugom Gradsko kazalište Jastrebarsko, Ul. dr. Franje Tuđmana 9, OIB: 11129353167, i to u ukupnom iznosu od
10.000,00 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2018.godinu, Program: razvoj gospodarstva, Aktivnost: turizam, Konto: 381, tekuće donacije.

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/17
URBROJ: 238/12-02-18-10
Jastrebarsko, 18. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Broj 4 - Stranica 291

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), članka 10. stavka 1. Pravilnika o
financiranju javnih potreba Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 8/15) i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj
1/18), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sufinanciranju projekta
„20. godišnjica Svetojanskih mažoretkinja“
I.
Grad Jastrebarsko zaključit će ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u svrhu sufinanciranja projekta „20.godišnjica Svetojanskih mažoretkinja“ s udrugom Svetojanske mažoretkinje, Gorica Svetojanska 35, Gorica Svetojanska, OIB:
43620865531, i to u iznosu od 7.000,00 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2018.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: 022-06/18-01/17
URBROJ: 238/12-02-18-11
Jastrebarsko, 18. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), članka 10. stavka 1. Pravilnika o
financiranju javnih potreba Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 8/15) i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj
1/18), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sufinanciranju projekta
„Kazalište Škrabe
- Oko jedne hiže“
I.
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u svezi sufinanciranja projekta „Kazalište Škrabe - Oko jedne hiže“ s udrugom Kreativni studio Zvrk,
Zagrebačka 7, Jastrebarsko, OIB: 34943938566, i to u ukupnom
iznosu od 4.000,00 kn.
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II.

III.

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2018.godinu, Program: Javne potrebe u kulturi,
Aktivnost: Djelatnost udruga u kulturi, Konto: 381, tekuće donacije.

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.

IV.

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

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/17
URBROJ: 238/12-02-18-12
Jastrebarsko, 18. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), članka 10. stavka 1. Pravilnika o
financiranju javnih potreba Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 8/15) i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj
1/18), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sufinanciranju manifestacije
„31. festival pjevača amatera Sveta Jana 2018.“
I.
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza u svrhu sufinanciranja manifestacije „31.
festival pjevača amatera Sveta Jana 2018“ s udrugom Kulturno
umjetničko društvo Sveta Jana , Gorica Svetojanska 35, Gorica Svetojanska, OIB: 92233122785, i to u ukupnom iznosu od
3.000,00 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2018.godinu, Program: razvoj gospodarstva, Aktivnost: turizam, Konto: 381, tekuće donacije.

KLASA: 022-06/18-01/17
URBROJ: 238/12-02-18-13
Jastrebarsko, 18. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog (‘’Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 1/18) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o pokroviteljstvu vatrogasnog natjecanja
“8. Kup DVD-a Petrovina”
I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog prihvaća pokroviteljstvo
vatrogasnog natjecanja “8. Kup DVD-a Petrovina”.

II.
Prihvaćanje pokroviteljstva ne uključuje financijsku potporu
Grada Jastrebarskog.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.
KLASA: 022-06/18-01/18
URBROJ: 238/12-02-18-22
Jastrebarsko, 24. svibnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
10. Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o izvođenja
radova na izgradnji sportskog igrališta – street/workout
park uz ulicu Ivane Brlić Mažuranić u Jastrebarskom
272

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju
trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o.
za 2017. godinu

251

2. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela
Grada Jastrebarskog

251

3. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika u upravnim tijelima
Grada Jastrebarskog

11. Zaključak o sklapanju III. Dodatka Ugovora o izvođenju
radova na izgradnji spremišta za električne bicikle
u Zrinski-Frankopanskoj ulici u Jastrebarskom
272

254

4. Odluka o javnim priznanjima Grada Jastrebarskog

255

12. Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o izradi
Idejnog rješenja i Glavnog projekta skate parka
u Radničkoj ulici u Jastrebarskom

273

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Grada Jastrebarsko

257

6. Zaključak o raspisivanju Javnog poziva za isticanje
kandidatura za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Grada Jastrebarskog

13. Zaključak o sklapanju II. Dodatka Ugovora o izvođenju
radova na izgradnji sportskog igrališta-fitness/street
workout parka uz ulicu Ivane Brlić Mažuranić u
Jastrebarskom
273

257

7. Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Jastrebarskog

14. Zaključak o sklapanju ugovora s udrugom
Malonogometni klub Prigorac 1996.

273

258

8. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Gospodarske zone Jalševac

260

15. Zaključka o davanju suglasnosti na „Izvješće o
utvrđivanju postojećih međa i drugih granica te
o novom razgraničenju“

274

9. Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnine

263

10. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Jastrebarsko

16. Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu
postavljanja automatske meteorološke postaje

274

263

11. Plan mreže dječjih vrtića na području
Grada Jastrebarskog

17. Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu
izgradnje transportnog kolektora D1

275

263

12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju
proračunske zalihe za mjesec travanj 2018.

18. Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu
izgradnje kolektora Domagović-UPOV-VIII faza

275

264

19. Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu
izgradnje odvodnje naselja VolavjeNovaki Petrovinski-Domagović

276

20. Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnine
(k.č.br.2514/2 k.o. Slavetić)

276

21. Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnine
(k.č.br.14/7 Plešivica)

276

22. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IX. izmjene i
dopune Prostornog plana uređenja
Grada Jastrebarskog

277

23. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti
stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. izmjene
i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske
zone Jalševac u Jastrebarskom

279

24. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja na okoliš za VII. izmjene
i dopune Generalnog urbanističkog plana
Grada Jastrebarskog

281

25. Zaključak o sklapanju ugovora o pružanju usluge
pripreme i prijave projektnog prijedloga
„Energetska obnova zgrade Gradskog muzeja
Jastrebarsko“

282

13. Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke
o iznosu participacije roditelja/srbnika za učenike
Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja
za školsku godinu 2018./2019.

264

AKTI GRADONAČELNIKA
1. II. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku
2018. godinu

264

2. Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

270

3. Zaključak o financijskoj pomoći

270

4. Odluka o odobrenju uporabe grba Grada Jastrebarskog 270
5. Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju mreže
(kategorija: Poduzetništvo, niski napon) za
obračunsko mjerno mjesto Brebrovac 12
(Društveni dom), Jastrebarsko

270

6. Zaključak o sklapanju nagodbe

271

7. Zaključak o korištenju javne površine za postavljanje
otvorene terase-Štefica Ivančić,
vl. obrta CAFFE BAR MAXIM

271

8. Zaključak o korištenju javne površine za postavljanje
otvorene terase, MATASIĆ USLUGE d.o.o.
- Marittimo club

271

9. Zaključak o dodjeli poslovnog prostora na korištenju
Udruzi umirovljenika Jastrebarsko

272

26. Zaključak o sklapanju ugovora o privremenom korištenju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
-Batušić Ivica, Cvetković 177
282
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27. Zaključak o sklapanju ugovora o privremenom
korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
-Boričević Marijan, Cvetković 164
28. Zaključak o sklapanju ugovora o privremenom
korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
-Šegudović Mirko, Cvetković 152
29. Zaključak o sklapanju ugovora o privremenom
korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
-Šiktar Stjepan, Izimje 17
30. Zaključak o sklapanju Ugovora br. 02-III/2017 JTI
o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima
Programa razvoja javne turističke infrastrukture
u 2017. godini

283

40. Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini
– sektor stočarstvo/ratarstvo

287

283

41. Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini
- sektor vinogradarstvo i vinarstvo

287

42. Zaključak o kapitalnoj potpori za premiju
osiguranja u 2018. godini

288

43. Zaključak o dodjeli subvencije za nastup
poduzetnika na sajmovima u 2018. godini

288

44. Zaključak o dodjeli kapitalne potpore
poduzetnicima za nabavu opreme u 2018. godini

288

45. Zaključak o kapitalnoj donaciji DVD-u Stankovo

289

46. Zaključak o financijskoj pomoći

289

47. Zaključak o financiranju programa ljetovanja
osoba s teškoćama u razvoju s područja
Grada Jastrebarskog

290

48. Zaključak o sklapanju ugovora sa Srednjom školom
Jastrebarskom u svrhu sufinanciranja
projekta „GESTA“

290

49. Zaključak o sklapanju ugovora s Osnovnom školom
„Ljubo Babić“ Jastrebarsko
- Školsko sportsko društvo „Jastreb“

290

50. Zaključak o sufinanciranju projekta
„Troškovi putovanja na sajam Gudovec“

290

51. Zaključak o sufinanciranju projekta
„50 godina Gradskog kazališta Jastrebarsko i
5 godina festivala ŽIVOT I SMIJEH“

291

52. Zaključak o sufinanciranju projekta
„20. godišnjica Svetojanskih mažoretkinja“

291

53. Zaključak o sufinanciranju projekta
„Kazalište Škrabe-Oko jedne hiže“

291

54. Zaključak o sufinanciranju manifestacije
„31. festival pjevača amatera Sveta Jana 2018.“

292

55. Zaključak o pokroviteljstvu vatrogasnog natjecanja
„8. Kup DVD-a Petrovina“

292

283

284

31. Zaključak o sklapanju Ugovora o projektantskom
nadzoru nad izvođenjem radova energetske obnove
zgrade Glazbene škole Jastrebarsko

284

32. Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru
nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade
Glazbene škole Jastrebarsko

284

33. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga
koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova
- koordinator II energetske obnove zgrade Glazbene
škole Jastrebarsko
285
34. Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom
šumarskom institutu

285

35. Zaključak o sklapanju Ugovora o najmu šatora i
prateće opreme za potrebe manifestacije
„Dani vina 2018.“

285

36. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga
nastupa glazbenih izvođača na manifestaciji
„Dani vina 2018.“

286

37. Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

286

38. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga
zaštite osoba i imovine na manifestaciji
„Dani vina 2018.“
39. Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini
- sektor stočarstvo/ratarstvo/voćarstvo/povrćarstvo/
cvjećarstvo
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