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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 021-05/18-01/06
URBROJ: 238/12-01-18-7
Jastrebarsko, 27. studenog 2018. 

P r e d s j e d n i c a
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

Željka Kovačić, v. r.

Na temelju članka 98. stavka 1. Zakona o komunalnom gos-
podarstvu („Narodne novine“  broj 68/18) i članka  32. Statuta 
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ 
broj 1/18)  Gradsko vijeće  Grada Jastrebarskog  na 11. sjednici 
održanoj 27. studenog 2018. godine donosi

ODLUKU 
o određivanju vrijednosti boda  

komunalne naknade

Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda za obračun visi-

ne komunalne naknade na području grada Jastrebarskog.

Članak 2.
Vrijednost boda komunalne naknade (B) u prvoj zoni grada 

Jastrebarskog određuje se u  visini od 5,52 kn/m² korisne površi-
ne stambenog prostora u godišnjem iznosu, odnosno u visini od 
0,46 kn/m² korisne površine stambenog prostora mjesečno, kad 
se naknada obračunava i plaća u obrocima.

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka 

o vrijednosti boda  za obračun visine komunalne naknade (Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 5/17).

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, a primjenjuje se od 
1. siječnja 2019. godine.

KLASA: 021-05/18-01/06
URBROJ: 238/12-01-18-11 
Jastrebarskog, 27. studenog 2018.

P r e d s j e d n i c a
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

Željka Kovačić, v. r.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novi-
ne“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članka 31. 
stavka 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 
nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vje-
snik Grada Jastrebarskog broj 7/11) i članka 32. Statuta Grada Ja-
strebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 1/18), 
Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 11. sjednici održanoj 27. 
studenog 2018. godine, donijelo je

ODLUKU 
o ukidanju statusa javnog dobra 

Članak 1.
Ukida se status javnog dobra za k.č.br. 2301/5 put sa 183 čhv 

upisanu u z.k.ul.br. P-I k.o. Plešivička Reka kao javno dobro, ob-
zirom da je ista trajno izgubila funkcija puta.

Članak 2.
Temeljem ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Jastrebarsko 

Općinskog suda u Novom Zagrebu, provesti će brisanje statusa 
javnog dobra na nekretnini navedenoj u članku 1. ove Odluke, 
uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Jastre-
barskog.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 021-05/18-01/06
URBROJ: 238/12-01-18-12
Jastrebarsko, 27. studenog 2018.

P r e d s j e d n i c a
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

Željka Kovačić, v. r.

Na temelju članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postup-
ku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/11) i članka 32. 
Statuta Grada Jastrebarskog («Službeni vjesnik Grada Jastrebar-
skog», broj 1/18),  Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 11. 
sjednici održanoj dana 27. studenog 2018. godine donijelo je

ZAKLJUČAK 
o kupnji nekretnina

Članak 1.
Odobrava se kupnja nekretnina koje u naravi predstavljaju 

zemljište koje čini prostornu cjelinu u naselju Guci Draganićki, a 
sastoji se od katastarskih čestica prema broju, oznaci, površini i 
vlasništvu kako slijedi:

 – k.č.br. 5218/5 oranica gornja dobrošćica sa 31 čhv,
 – k.č.br. 5219 oranica gornja dobrošćica sa 154 čhv, obje upisa-
ne u z.k.ul.br. 2075 k.o. Čeglje  kao vlasništvo Anice Gojšić, 
Jastrebarsko, Čeglje 22 
i

 – k.č.br. 5218/1 oranica gornja dobrošćica sa 87 čhv,
 – k.č.br. 5218/2 oranica gor. dobrošćica sa 40 čhv i
 – k.č.br. 5218/4 oranica gor. dobrošćica sa 30 čhv, sve upisane 
u z.k.ul.br. 2152 k.o. Čeglje, 

 – k.č.br. 5218/3 oranica gornja dobrošćica sa 29 čhv, upisana u 
z.k.ul.br. 2153 k.o. Čeglje, 
sve kao vlasništvo Mije Išlića, 18 Ellington Avenue, Stoney 

Creek, ON, LSE 4E9 (Canada).
 Nekretnine iz stavka 1. ovog članka stječu se u svrhu iz-

gradnje i uređenja javne površine postavljanjem dječjeg igrališta 
i drugih sadržaja javne namjene za potrebe naselja Guci Draga-
nićki.

Članak 2.
Kupoprodajna cijena nekretnina iz članka 1. ove Odluke 

iznosi sveukupno 190.000,00 kn.


