26. travnja 2019.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17
i 130/17) i članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18), Gradsko vijeće Grada
Jastrebarskog na 14. sjednici održanoj 24. travnja 2019. godine
donosi

ODLUKU
o III. izmjenama i dopunama
Odluke o socijalnoj skrbi
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/15, 4/17 i 3/18, dalje u tekstu: Odluka) u članku
24. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza može ostvariti
roditelj maloljetnog učenika srednje škole, odnosno punoljetni
učenik srednje škole koji udovoljava slijedećim uvjetima:
–– da učenik ima prebivalište na području Grada Jastrebarskog,
–– da je redovno upisan u određeni razred srednje škole,
–– da nema organiziranog javnog prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta školovanja, uz uvjet da udaljenost od mjesta
prebivališta do mjesta školovanja iznosi više od 5 km,
–– da svakodnevno putuje iz mjesta prebivališta u školu i vraća
se natrag.“
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. i glasi:
„Pravo iz stavka 1. i 2. ovog članka ne ostvaruje učenik srednje škole koji ostvaruje besplatan prijevoz po drugoj osnovi i koji
ponavlja razred.“
Članak 2.
U članku 25. Odluke dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Uz ispunjen zahtjev iz članka 24. stavka 2. ove Odluke moraju se priložiti slijedeće isprave:
–– preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
–– preslika potvrde o prebivalištu za učenika ili osobne iskaznice učenika, ako se zahtjev podnosi za maloljetnog učenika,
–– potvrda srednje škole o upisu učenika u određeni razred srednje škole,
–– preslika IBAN računa podnositelja zahtjeva.“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.“
KLASA: 021-05/19-01/02
URBROJ: 238/12-01-19-11
Jastrebarsko, 24. travnja 2019.

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

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
(„Narodne novine“, broj 112/18) i članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 1/18),
Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 14. sjednici održanoj 24.
travnja 2019. godine, donosi
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ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i
kupoprodaji poslovnog prostora
Članak 1.
U Odluci o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 3/12), u članku
1. stavku 1. riječi: „odnosno sadašnjem korisniku“ brišu se, a iza
riječi: „zakupniku“ stavlja se točka.
Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
„Poslovni prostor u vlasništvu Grada daje se u zakup putem
javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim
omotnicama.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga
sklapaju međusobno Grad i Republika Hrvatska, te Grad i pravne
osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada ako je to u interesu i cilju općeg, gospodarskog i socijalnog napretka njegovih
građana, a zakupnina se određuje sukladno aktu Grada kojim se
utvrđuju kriteriji za određivanje visine zakupnine.“
Članak 3.
U članku 4. prva rečenica koja postaje stavak 1. mijenja se
i glasi:
„Cjelovit tekst javnog natječaja objavljuje se na službenoj
internetskoj stranici Grada i ističe se na oglasnoj ploči Grada.
Obavijest o raspisivanju javnog natječaja objavljuje se u
jednom dnevnom tisku u skraćenom obliku uz naznaku gdje je
objavljen cjelovit tekst javnog natječaja.“.
U drugoj rečenici koja zajedno sa podtočkama 1. do 14. postaje stavak 2., riječi: „Objava o raspisivanju“ zamjenjuju se riječima: „Tekst“.
Članak 4.
U članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog
prostora imaju osobe određene zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te
osobe u svojoj prijavi na javni natječaj za zakup poslovnog prostora pozovu na to pravo, pod uvjetom da ispunjavaju uvjete iz
javnog natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.“.
Stavak 3. briše se.
Članak 5.
Članak 25. mijenja se i glasi:
„Sadašnjem zakupniku koji s Gradom ima zaključen ugovor
o zakupu poslovnog prostora, i koji u potpunosti ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, a koji je ugovor zaključen na temelju javnog natječaja, Grad kao zakupodavac može bez provedbe
javnog natječaja dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora
o zakupu na određeno vrijeme na rok od 5 godina pod istim uvjetima (iznos mjesečne zakupnine) kao u postojećem ugovoru o zakupu, kada je to ekonomski opravdano, odnosno kada je mjesečni
iznos zakupnine veći od cijene zakupnine po važećem aktu Grada
za djelatnost koju zakupnik obavlja, a na njegov pisani zahtjev.
Sadašnji zakupnik dužan je pisani zahtjev iz stavka 1. ovog
članka podnijeti Gradu najkasnije 120 dana prije isteka roka na
koji je ugovor sklopljen, a Grad je dužan najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen sadašnjem zakupniku

