SLUŽBENI VJESNIK
GRADA
Broj 6

JASTREBARSKOG

GODINA LI

3. srpnja 2018.

AKTI GRADONAČELNIKA

Na temelju članka 9. i članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj
1/18), gradonačelnik Grada Jastrebarskog utvrđuje

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU
u upravna tijela Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
I.
U Planu prijma u upravna tijela Grada Jastrebarskog za 2018. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/18, dalje u
tekstu: Plan) točka III. mijenja se i glasi :
Stvarno stanje popunjenosti te potreban broj službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog, utvrđuje se kako
slijedi:
Naziv upravnog tijela

Broj
sistematiziranih
radnih mjesta

Broj popunjenih
radnih mjesta
(stvarno stanje)

Plan zapošljavanja za 2018. godinu
MSSS

Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i
mjesnu samoupravu

9

6

11

8

Upravni odjel za financije

7

5

1

Upravni odjel za gospodarstvo i društvene
djelatnosti

7

4

1

34

23

2

Upravni odjel za imovinsko-pravne
poslove, komunalni sustav, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša

UKUPNO

PS

SSS

NSS
1

1

1

1

1

1

II.
Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 119-01/18-01/02
URBROJ: 238/12-02-18-4
Jastrebarsko, 18. lipnja 2018.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 12. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“ broj 2/14) i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 1/18), Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU
GRADSKE UPRAVE GRADA JASTREBARSKOG
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Jastrebarskog, KLASA: 022-06/18-01/21, URBROJ: 238/12-02-18-3 od 21.
lipnja 2018., u tabeli sistematizacija radnih mjesta Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti u Odsjeku za ekonomski
razvoj iza radnog mjesta broj 32. viši stručni suradnik, dodaje se novo radno mjesto pod rednim brojem 33. viši referent, s opisom
poslova u tabeli koja je sastavni dio ove Odluke.
Radna mjesta pod rednim brojem 33. i 34., postaju radna mjesta pod rednim brojem 34. i 35.
Članak 2.
Ostale odredbe Pravilnika ostaju nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 023-01/18-01/05
URBROJ: 238/12-02-18-4
Jastrebarsko, 3. srpnja 2018.

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

33. VIŠI REFERENT

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA

POTKATEGORIJA

RAZINA

KLASIFIKACIJSKI
RANG

III.

Viši referent

-

9.

Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA
sudjeluje (asistira) u provedbi svih aktivnosti ugovorenog EU projekta u dogovoru s voditeljem
projekta a vezano na poslove upravljanja samim projektom
priprema izvješća i prikuplja dokumentaciju potrebnu za izradu Izvješća o napretku ugovorenog EU
projekta
obavlja poslove pripreme i provedbe aktivnosti, te sudjeluje u praćenju realizacije ugovorenog EU
projekta
sudjeluje i priprema materijale za sastanke vezane uz provedbu i napredak EU projekta te izrađuje
zapisnike o održanim sastancima
sudjeluje u pripremi dokumentacije za pokretanje postupaka nabave u okviru ugovorenih aktivnosti EU
projekta
arhivira cjelokupnu dokumentaciju vezanu uz provedbu EU projekta radi osiguravanja revizijskog
traga
obavlja i druge poslove vezane na provedbu ugovorenog EU projekta prema nalogu nadređenih
službenika

Približan postotak
vremena potreban za
obavljanje pojedinog posla
15
15
15
15
15
15
10

Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE
SLOŽENOST POSLOVA

sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke, najmanje jedna godina
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na PC-u, znanje engleskog
jezika
stupanj složenosti posla koji uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu
jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

3. srpnja 2018.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Broj 6 - Stranica 331

SAMOSTALNOST U RADU

stupanj samostalnosti koji uključuje redovan nadzor nadređenog službenika te njegove upute
za rješavanje relativno složenih stručnih problema

STUPANJ SURADNJE S DRUGIM
TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA
STRANKAMA
STUPANJ ODGOVORNOSTI
I UTJECAJ NA DONOŠENJE
ODLUKA

stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih
ustrojstvenih jedinica
stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik
radi, te pravilnu primjenu propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Dodatka sporazuma
I.
Grad Jastrebarsko i Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko,
Cvjetno naselje 41, zaključit će dodatak Sporazumu zaključenom
dana 8. prosinca 2017. godine pod poslovnim brojem KLASA:
943-01/16-01/17, URBROJ: 238/12-02-17-48, predmet kojeg
je uređenje međusobnih prava i obveza na realizaciji projekta
uređenja i postavljanja vježbališta, sukladno Idejnom projektu
izrađenom po Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu za naručitelja
Grad Jastrebarsko, a na dijelu zemljišta u vlasništvu Hrvatskog
šumarskog instituta, označenog kao k.č.br. 1016 oranica u ulici
I. B. Mažuranić sa 9195 m2, upisano u z.k.ul.br. 2502 k.o. Jastrebarsko.
Predmet dodatka sporazumu je uređenje međusobnih prava
i obveza na realizaciji projekta izgradnje parkirališta (sukladno
istom Idejnom projektu) na istoj kat. čest., u površini predviđenoj navedenim Idejnim projektom.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 943-01/16-01/17
URBROJ: 238/12-02-18-52
Jastrebarsko, 19. lipnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 3. stavka 1. točke 1. Odluke o korištenju
nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj 8/15 i 3/17) i članka 44. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj
1/18), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o korištenju nekretnine
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo Ceste Jastrebarsko d.o.o., Jastrebarsko, ulica dr. Franje Tuđmana 43 A, OIB:
10339976418, sklopiti će ugovor o korištenju nekretnine za potrebe obavljanja redovne djelatnosti trgovačkog društva i to po-

slovnih prostorija u zgradi u vlasništvu Grada Jastrebarskog na
adresi u Jastrebarskom, ul. dr. Franje Tuđmana 43 A, izgrađenoj
na kat. čest. br. 1130/2 označeno kao kuća br. 43A i 43B i dvorište
u ul. F. Tuđmana sa 528 m2 upisano u z.k.ul.br. 2121 k.o. Jastrebarsko, koje se sastoje od 172,90 m2 zatvorenog prostora, 74 m2
otvorene terase i 28 m2 tavanskog prostora.

II.
Ugovor koji je predmet ovog Zaključka sklopiti će se na
određeno vrijeme od 5 godina, bez naknade za korištenje, uz obvezu snašanja režijskih torškova i troškova redovnog održavanja
nekretnine.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/18-01/21
URBROJ: 238/12-02-18-4
Jastrebarsko, 21. lipnja 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 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 AGGZagreb d.o.o. iz Zagreba, Poslovnica Jastrebarsko, Jastrebarsko,
Antuna Mihanovića 14, u predmetu izrade geodetskog projekta na
kat. čest. br. 824/1 k.o. Jastrebarsko, za podnositelja zahtjeva Dražena Kopača iz Jastrebarskog, Dragutina Domjanića 2.
Izvješće se ovjerava za susjednu k.č.br. 825/4, u zemljšnim
knjigama označeno kao neplodno u ulici Braće Kazić sa 194 m2
upisano u z.k.ul.br. P-I k.o. Jastrebarsko kao javno dobro-putevi,
a koja u naravi predstavlja javnu površinu – pješački prolaz u
ulici Braće Kazić u Jastrebarskom kojom upravlja Grad Jastrebarsko

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
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KLASA: 930-01/18-01/05
URBROJ: 238/12-02-18-4
Jastrebarsko, 21. lipnja 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 predugovora o zamjeni nekretnina
I.
Grad Jastrebarsko i Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko,
Cvjetno naselje 41, zaključit će predugovor o zamjeni nekretnina
u svrhu realizacije projekta Grada Jastrebarskog - Idejnim projektom izrađenim od strane Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu,
a u svrhu izgradnje prostora za vježbalište, parkirališta, pristupnih staza i hortikulturno uređenih površina na dijelu zemljišta u
vlasništvu Hrvatskog šumarskog instituta, označenog kao k.č.br.
1016 oranica u ulici I. B. Mažuranić sa 9195 m2, upisano u z.k.ul.
br. 2502 k.o. Jastrebarsko.

II.
Predmet predugovora iz točke 1. ovog Zaključka je prijenos
prava vlasništva nekretnina koje su u vlasnštvu Grada Jastrebarskog odnosno Hrvatskog šumarskog instituta, na način da:
–– Grad Jastrebarsko stječe u vlasništvo dio sadašnje k.č.br.
1016 oranica u ulici I. B. Mažuranić sa 9195 m2, upisane u
z.k.ul.br. 2502 k.o. Jastrebarsko u vlasništvu Hrvatskog šumarskog inistituta – novoformiranu kat. čest. prema oznaci
zemljišta i površini koja će biti utvrđena nakon provedenog
postupka parcelacije, a u zamjenu za dio svog zemljišta
–– Hrvatski šumarski institut stječe k.č.br. 1019 put 8. marta sa
1355 m2, upisano u z.k.ul.br. 3448 k.o. Jastrebarsko u vlasništvu Grada Jastrebarskog te k.č.br. 1021 put 8. marta sa
218 m2, upisano u z.k.ul.br. P-I k.o. Jastrebarsko kao javno
dobro-putevi, a nakon provedenog postupka ukidanja statusa
javnog dobra i upisa prava vlasništva iste u zemljišnim knjigama za korist Grada Jastrebarskog.
Vrijednost nekretnina koje su predmet zamjene utvrdit će se
po ovlaštenom procjenitelju prije zaključenja ugovora o zamjeni
nekretnina, a nakon provedenog postupka parcelacije i postupka
ukidanja statusa javnog dobra, o čemu će posebnim zaključkom
odlučiti nadležno tijelo, ovisno o procijenjenoj vrijednosti nekretnina.

III.

3. srpnja 2018.

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

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.
Nekretnina na dijelu koje se osniva pravo služnosti iz stavka
1. ovog članka, označena je kao:
–– k.č.br. 3721/2 put pod njive sa 28207 m2, upiano u z.k.ul.br.
P-I k.o. Cvetković kao javno dobro.
Dio nekretnine iz stavka 2. ovog članka na kojem se osniva
pravo služnosti, označen je 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.

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

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

KLASA: 943-01/16-01/17
URBROJ: 238/12-02-18-54
Jastrebarsko, 26. lipnja 2018.

KLASA: 944-17/18-01/12
URBROJ: 238/12-02-18-3
Jastrebarsko, 27. lipnja 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,

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,

3. srpnja 2018.
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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), članka 4.
stavka 2. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 11/14,
6/15 i 9/16) 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
retencijskih bazena RB1 i RB2
Članak 1.
Grad Jastrebarsko osniva pravo služnosti u korist trgovačkog društva VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko, ulica dr. Franje Tuđmana 47, OIB: 19136164708, a na teret dijela
nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog, u svrhu građenja
građevine infrasturkturne namjene, vodnogospodarskog sustava
odvodnje otpadnih voda - rekonstrukcija postojećih kanalizacionih kolektora R1, R2, R3, R4 i R5, 3. skupine u Jastrebarskom
Nekretnina na dijelu koje se osniva pravo služnosti iz stavka
1. ovog članka, označena je kao:
–– k.č.br. 3814/1 put pod njive sa 9366 m2, upisano u z.k.ul.br.
2829 k.o. Cvetković, kao javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Jastrebarskog.
Dio nekretnine iz stavka 2. ovog članka na kojem se osniva
pravo služnosti, označen je 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.
Članak 3.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo VODE JASTREBARSKO d.o.o. 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, 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: 944-17/18-01/15
URBROJ: 238/12-02/18-3
Jastrebarsko, 29. lipnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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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

ODLUKU
o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje
retencijskih bazena RB1 i RB2 (k.o. Cvetković)
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 retencijskih bazena RB1 i RB2.
Nekretnina na dijelu koje se osniva pravo služnosti iz stavka
1. ovog članka, označena je kao:
–– k.č.br. 3725/2 put ispod klaonice sa 3333 m2, upiano u z.k.ul.
br. P-I k.o. Cvetković kao javno dobro.
Dio nekretnine iz stavka 2. ovog članka na kojem se osniva
pravo služnosti, označen je 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.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 944-17/18-01/13
URBROJ: 238/12-02-18-3
Jastrebarsko, 27. lipnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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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

ODLUKU
o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje
vodoopskrbnog cjevovoda PALJUGI

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 dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog
na korištenje udrugama
I.
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovore kojima će urediti međusobna prava i obveze u svezi dodjele nekretnina na korištenje
bez naknade, uz obvezu snašanja režijskih troškova, na određeno
vrijeme od 1 (jedne) godine, sa sljedećim udrugama, za prostore
u vlasništvu Grada Jastrebarskog prema tablici u nastavku:
Adresa

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 vodoopskrbnog cjevovoda PALJUGI.
Nekretnina na dijelu koje se osniva pravo služnosti iz stavka
1. ovog članka, označena je kao:
–– k.č.br. 9497 put sa 1j 947 čhv, upiano u z.k.ul.br. P-I k.o.
Sveta Ana kao javno dobro-putevi.

Opis prostora

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.

Površina
Korisnik
m2
43
Lovačko
društvo Sokol
Petrovina

jedna
prostorija
u prizemlju
Dragovanšćak 36A
zgrade
(zgrada Vatrogasnog
jedna
25
doma)
prostorija
u prizemlju
zgrade
jedna
95,83
Perivoj dvorca
prostorija na
Erdödy
(zgrada „Žitnice“)
1. katu zgrade

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).

3. srpnja 2018.

Lovačko
društvo Sokol
Petrovina
Društvo
Naša djeca
Jastrebarsko

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

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 230-01/18-01/02
URBROJ: 238/12-02-18-26
Jastrebarsko, 3. srpnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, 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: 944-17/18-01/16
URBROJ: 238/12-02-18-3
Jastrebarsko, 29. lipnja 2018.
Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 5. stavka 1. i 2. Odluke o korištenju neketnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 8/15 i 3/17) u vezi s člankom 10. stavkom

Na temelju članka 33. 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

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o izvođenju radova na
privremenom izmiještanju dijela nerazvrstane ceste
NLC 1015 Cvetović-Domagović
I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo „Ceste Jastrebarsko“
d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47, OIB: 10339976418, sklopit će
Ugovor o izvođenju radova na privremenom izmiještanju dijela
nerazvrstane ceste NLC 1015 Cvetović-Domagović.

3. srpnja 2018.
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II.

IV.

Grad Jastrebarsko će za radove navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti trgovačkom društvu „Ceste Jastrebarsko“ d.o.o.,
iznos od 119.999.93 kn (slovima: stodevetnaesttisućadevetstodevedesetdevet kuna i devedesettri lipe) bez PDV-a. Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost prenosi se na Grad Jastrebarsko
sukladno članku 75. stavku 3. točka a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13,
153/13, 143/14 i 115/16).

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 340-03/18-01/9
URBROJ: 238/12-02-18-5
Jastrebarsko, 3. srpnja 2018.

III.
Sredstva za provedbu ovog zaključka osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2018.godinu, Program: Izgradnja cesta, Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta, Konto 451,
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

ISPRAVAK
Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena
je pogreška u prepisivanju i to u Pravilniku o unutarnjem redu
gradske uprave Grada Jastrebarskog od 21. lipnja 2018. godine,
objavljenog u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”, broj 5
od 21. lipnja 2018.g., te se u svezi s tim daje sljedeći

ISPRAVAK
I.
U Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 5/18, dalje
u tekstu: Pravilnik) u tabeli sistematizacija radnog mjesta Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti, u Odsjeku za
ekonomski razvoj kod radnog mjesta broj 31. SAVJETNIK, u
Opisu poslova i zadataka, umjesto 1. alineje:
„obavlja poslove planiranja, pripreme, prijave, realizacije i
praćenja realizacije investicija planiranih iz fondova Europske
unije” treba stajati slijedeći tekst:
„obavlja poslove planiranja, pripreme, prijave, realizacije i
praćenja realizacije EU projekata financiranih iz fondova Europske unije“

II.
Ostali tekst u Pravilniku, ostaje nepromijenjen.
KLASA: 033-01/18-01/01
URBROJ: 238/12-03/1-18-1
Jastrebarsko, 3. srpnja 2018.

Urednica
Maja Gornik, dipl. iur., v. r.

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

AKTI GRADONAČELNIKA
1. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna
tijela Grada Jastrebarskog za 2018. godinu

329

8. Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu
izgradnje retencijskih bazena RB1 i RB2

333

9. Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje
retencijskih bazena RB1 i RB2 (k.o.Cvetković)

333

2. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem redu gradske uprave
Grada Jastrebarskog

330

3. Zaključak o sklapanju Dodatka sporazumu

331

10. Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu
izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda PALJUGI

334

4. Zaključak o sklapanju ugovora o
korištenju nekretnine

331

11. Zaključak o dodjeli nekretnina u vlasništvu
Grada Jastrebarskog na korištenje udrugama

334

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

331

12. Zaključak o sklapanju ugovora o izvođenju radova
na privremenom izmještanju dijela nerazvrstane ceste
NLC 1015 Cvetković-Domagović

334

6. Zaključak o sklapanju predugovora
o zamjeni nekretnina

332

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

332

ISPRAVAK
13. Ispravak

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