
SLUŽBENI  VJESNIK
G R A D A   J A S T R E B A R S K O G

Broj 1 GODINA XLVI 15. siječnja 2013.

AKTI GRADONAČELNIKA

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 7/09) obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika 
17. prosinca 2012. godine, donio je

V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2012. GODINU

U Planu nabave za proračunsku 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 2/12), Izmjenama i dopunama Plana 
nabave za proračunsku 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 5/12), II. Izmjenama i dopunama Plana nabave za 
proračunsku 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 6/12) III. Izmjenama i dopunama Plana nabave za proračun-
sku 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 7/12), IV Izmjenama i dopunama Plana nabave za proračunsku 2012. 
godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 10/12) dodaju se i mijenjaju slijedeće stavke:

 A) GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK
1. Reprezentacija A12-001 44.715,44 izravno ugovaranje ugovor  
2. Reprezentacija A12-002 44.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
 B) UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO      
1. JAVI SE-najam šatora i prateće opreme B12-001 192.000,00 otvoreni ugovor lipanj 2012. 
2. JAVI SE-usluge organizacije i osmišljavanja B12-002 69.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
3. JAVI SE-zaštitarska služba B12-003 32.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
4. JAVI SE-izvođači 06.09.2012. B12-004 16.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
5. JAVI SE- izvođači 07.09.2012. B12-005 25.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
6. JAVI SE-izvođači 08.09.2012. B12-006 25.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
7. JAVI SE-izvođači 09.09.2012. B12-007 50.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
8. JAVI SE-ozvučenje šatora B12-008 32.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
9. JAVI SE-scenska rasvjeta B12-009 16.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
10. JAVI SE-grafičke i tislarske usluge B12-010 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
11. JAVI SE-elektroinstalaterske usluge B12-011 35.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
12. JAVI SE-reprezentacija B12-012 64.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
13. GZ Jalševac-glavni projekt S-3-dio B12-013 61.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
14. GZ Jalševac-glavni projekt S-4 B12-014 69.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
15. GZ Jalševac-glavni projekt T-10 B12-015 69.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
16. Geodetsko-katastarske usluge-t-2 i t-3 B12-016 32.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
17. Geodetsko-katastarske usluge- S-3, S-4 i T-10 B12-017 32.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
 C) UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
1. Deratizacija C12-001 24.390,24 izravno ugovaranje ugovor
2. Dezinsekcija C12-002 69.105,69 izravno ugovaranje ugovor
3. Grafičke i tiskarske usluge - Gradski muzej C12-003 28.455,28 izravno ugovaranje ugovor  
4. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 
 -Centrala C12-004 56.875,00 izravno ugovaranje ugovor  
5. Uređenje dvorane-Društveni dom  
 Gorica Svetojanska C12-005 22.734,00 izravno ugovaranje ugovor
6. Uređenje sanitarnog čvora i izmjena ulaznih vrata 
 -Društveni dom u Gorici Svetojanskoj C12-006 46.429,74 izravno ugovaranje ugovor  
7. Sanacija krovišta-Dragovanšćak C12-007 120.000,00 otvoreni  ugovor lipanj 2012. 
8. Izrada arhitektonskog projekta adaptacije  
 interijera i muzejske postave Gradskog muzeja  
 i Galerije Jastrebarsko C12-008 68.500,00 izravno ugovaranje ugovor  
9. Provođenje geotehničkih istražnih radova i izrada  
 geotehničkog elaborata-dječji vrtić C12-009 21.500,00 izravno ugovaranje ugovor  
10. Izrada elaborata za uklanjanje postojeće građevine 
 -Gornji Desinec C12-010 25.000,00 izravno ugovaranje ugovor  

Red.
br. Predmet nabave Evidencijski 

broj nabave

Procijenjena 
vrijednost 

nabave
Vrsta postupka 

Ugovor/
Okvirni 

sporazum

Planirani 
početak 

postupka

Planirano 
trajanje 
ugovora



Broj 1 - Stranica 2 SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG 15. siječnja 2013.

12. Izrada Glavnog projekta-dječji vrtić C12-012 69.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
13. Izrada Izvedbenog projekta  C12-013 60.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
14. Izgradnja dječjeg vrtića u Desincu C12-014 4.820.000,00 otvoreni ugovor  
15. Izgradnja dječjeg vrtića u Desincu C12-014 6.000.000,00 otvoreni ugovor  
16. Izrada procjene ugroženosti od požara i  
 tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara C12-015 44.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
17. Izrada Idejnog projekta s elaboratom za  
 lokacijsku dozvolu za izgradnju nove osnovne škole  
 u Jastrebarskom C12-016 68.800,00 izravno ugovaranje ugovor  
18. Deratizacija C12-017 20.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
19. Dezinsekcija C12-018 65.600,00 izravno ugovaranje ugovor  
 D) UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE      
1. Usluga nabave kratkoročnog novčanog kredita  
 u iznosu 1.000.000,00 kuna za financiranje  
 projekta “Probuđena kulturna baština” D12-001 65.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
 E) UPRAVNI ODJEL ZA STAMB.-KOMUNALNE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I  
 GEODETSKE POSLOVE      
    E1) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE      
1. Prometna signalizacija- vertikalna 1E12-001 24.390,24 izravno ugovaranje ugovor
2. Prometna signalizacija- horizontalna 1E12-002 40.650,41 izravno ugovaranje ugovor
3. Natpisne ploče za ulice i naselja 1E12-003 69.105,69 izravno ugovaranje ugovor
4. Koševi za smeće, klupe, oglasne ploče 1E12-004 28.455,28 izravno ugovaranje ugovor
5. Uređenje divljih deponija 1E12-005 69.105,69 izravno ugovaranje ugovor
6. Odvoz građ.otpada i odvoz komunalnog otpada  
 s groblja 1E12-006 68.500,00 izravno ugovaranje ugovor
7. Električna energija- opskrba 1E12-007 699.186,99 otvoreni ugovor lipanj 2012. godina dana
8. Materijal za blagdansko uređenje 1E12-008 24.390,24 izravno ugovaranje ugovor
9. Materijal za regulaciju javne rasvjete 1E12-009 40.650,41 izravno ugovaranje ugovor
10. Prometna signalizacija- vertikalna 1E12-010 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor
11. Prometna signalizacija- horizontalna 1E12-011 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor
12. Natpisne ploče za ulice i naselja 1E12-012 68.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
13. Koševi za smeće, klupe, žardinjere, oglasne ploče 1E12-013 28.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
14. Uređenje divljih deponija 1E12-014 68.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
15. Materijal za blagdansko uređenje 1E12-015 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
16. Materijal za regulaciju javne rasvjete 1E12-016 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
17. Opskrba električnom energijom 1E12-017 590.000,00 otvoreni postupak ugovor  
18. Prometna signalizacija-horizontalna 1E12-018 54.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
19. Natpisne ploče za ulice i naselja 1E12-019 69.600,00 izravno ugovaranje ugovor  
    E2) GRADNJA JAVNIH POVRŠINA      
1. Autobusna čekaonica (Volavje, D. Reka, Breznik) 
 - nabava i montaža 2E12-001 69.000,00 izravno ugovaranje ugovor
2. Pješački most u parku Erdödy, izgradnja 2E12-002 146.341,46 otvoreni ugovor svibanj 2012.  3 mjeseca
3. Nogostup Volavje, izgradnja 2E12-003 328.000,00 otvoreni ugovor  
4. Dječja igrališta- nabava i ugradnja opreme 2E12-004 120.000,00 otvoreni ugovor  
5. Pješački most u parku Erdödy, projekt 2E12-005 20.000,00 izravno ugovaranje ugovor
6. Paviljon u parku Erdödy, idejni i izvedbeni projekt 2E12-006 24.800,00 izravno ugovaranje ugovor
7. Mostovi na Kupčini, projekt 2E12-007 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor
8. Autobusna čekaonica (Volavje, D. Reka, Črnilovec) 
 - nabava i montaža 2E12-008 68.800,00 izravno ugovaranje ugovor
9. Pješački most u parku Erdödy, izgradnja 2E12-007 450.000,00 otvoreni ugovor kolovoz 2012. 
10. GG1 JUG-Izgradnja nogostupa uz lijevu stranu  
 glavne gradske prometnice (faza II) 2E12-008 1.400.000,00 otvoreni ugovor kolovoz 2012.
11. GG1 JUG-Izgradnja nogostupa uz desnu stranu  
 glavne gradske prometnice (faza III) 2E12-009 1.900.00,00 otvoreni ugovor kolovoz 2012.
12. GG1 SJEVER-Izgradnja nogostupa uz lijevu  
 stranu glavne gradske prometnice (faza II) 2E12-010 900.000,00 otvoreni ugovor kolovoz 2012.
13. GG1 SJEVER-Izgradnja nogostupa uz desnu  
 stranu glavne gradske prometnice (faza III) 2E12-011 830.000,00 otvoreni ugovor kolovoz 2012. 
14. Mostovi na Kupčini, projekt 2E12-012 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
15. Autobusna čekaonica (Volavje, D. Reka, Črnilovec) 
 - nabava i montaža 2E12-013 68.800,00 izravno ugovaranje ugovor  
16. Paviljon u parku Erdödy, idejni i izvedbeni projekt 2E12-014 30.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
18. Pješački most u parku Erdody, projekt 2E12-018 25.600,00 izravno ugovaranje ugovor  
19. Autobusna čekaonica (Volavje, D. Reka, Črnilovec),  
 nabava i montaža 2E12-019 44.800,00 izravno ugovaranje ugovor  
    E3) GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA      
1. Glavna gradska prometnica GG1- geodetske usluge 3E12-001 69.918,70 izravno ugovaranje ugovor  
2. Radnička cesta-glavni projekt 3E12-002 55.200,00 izravno ugovaranje ugovor  

Red.
br. Predmet nabave Evidencijski 

broj nabave

Procijenjena 
vrijednost 

nabave
Vrsta postupka 

Ugovor/
Okvirni 

sporazum

Planirani 
početak 

postupka

Planirano 
trajanje 
ugovora



15. siječnja 2013. SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG Broj 1 - Stranica 3

3. Ceste- geodetske usluge 3E12-003 69.918,70 izravno ugovaranje ugovor  
4. Izgradnja nerazvrstane cete Donja Reka-Pavlovčani 3E12-004 405.000,00 otvoreni  ugovor  
5. Obilaznica- glavna gradska prometnica GG1-Sjever,  
 geodetsko-katastarske usluge 3E12-005 21.450,00 izravno ugovaranje ugovor  
6. Radnička cesta, parcelacijski elaborat 3E12-006 20.500,00 izravno ugovaranje ugovor  
7. DPU Sjeverni dio centra, parcelacijski elaborat 3E12-007 20.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
8. Obilaznica- glavna gradska prometnica GG1-  
 usluge vještačenja 3E12-008 31.520,00 izravno ugovaranje ugovor  
9. Nadvožnjak, idejni projekt 3E12-009 57.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
10. Cesta Kupeč-Dol-Samobor, projekt 3E12-010 16.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
11. Obilaznica-glavna gradska prometnica  
 GG1-Sjever i Jug (s javnom rasvjetom) 3E12-011 6.800.000,00 otvoreni ugovor  
12. Obilaznica-glavna gradska prometnica  
 GG1-Sjever i Jug, stručni nadzor 3E12-012 68.800,00 izravno ugovaranje ugovor  
13. Obilaznica-glavna gradska prometnica  
 GG1-Sjever i Jug,projektantski nadzor 3E12-013 27.200,00 izravno ugovaranje ugovor  
14. Obilaznica-glavna gradska prometnica  
 GG1-Sjever i Jug, geodetski nadzor 3E12-014 45.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
15. Obilaznica-glavna gradska prometnica  
 GG1-Sjever i Jug, rušenje starih betonskih cijevi,  
 dodatni radovi 3E12-015 490.000,00 pregovarački aneks ugovora  
16. Obilaznica-glavna gradska prometnica  
 GG1-Sjever i Jug, izgradnja SN i  NN kanalizacije,  
 dodatni radovi 3E12-016 190.000,00 pregovarački aneks ugovora  
17. Obilaznica- glavna gradska prometnica  
 GG1-Jug, geodetsko-katastarske usluge 3E12-017 39.360,00 izravno ugovaranje ugovor  
18. Izgradnja nerazvrstane ceste Donja Reka 
 -Pavlovčani - dodatni radovi 3E12-018 60.000,00 pregovarački aneks ugovora  
    E4) GRADNJA JAVNE RASVJETE      
1. Produžeci u naseljima 4E12-001 69.918,70 izravno ugovaranje ugovor  
2. Produžeci u naseljima 4E12-002 68.800,00 izravno ugovaranje ugovor  
3. Park Erdödy, izgradnja 4E12-003 436.800,00 otvoreni ugovor  
4. Park Erdödy, izgradnja 4E12-003 486.800,00 otvoreni ugovor  
5. Obilaznica-glavna gradska prometnica  
 GG1-Sjever i Jug, projekti 4E12-004 68.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
6. Park Erdödy, izgradnja vanjske rasvjete,  
 dodatni radovi 4E12-005 50.000,00 pregovarački aneks ugovora  
    E5) GRADNJA GROBLJA       
1. Mrtvačnica Gorica Svetojanska, izgradnja 5E12-001 2.612.000,00 otvoreni ugovor  
2. Mrtvačnica Gorica Svetojanska, stručni nadzor 5E12-002 68.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
3. Mrtvačnica Gorica Svetojanska,  
 projektantski nadzor 5E12-003 32.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
4. Mrtvačnica Gorica Svetojanska, izvedbeni projekt 5E12-004 69.800,00 izravno ugovaranje ugovor  
5. Mrtvačnica Gorica Svetojanska, glavni projekt 5E12-005 34.400,00 izravno ugovaranje ugovor  
6. Mrtvačnica Gorica Svetojanska,  
 parcelacijski elaborat 5E12--006 20.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
7. Mrtvačnica Gorica Svetojanska, dodatni radovi 5E12-007 95.000,00 pregovarački aneks ugovora  
    E6) PROSTORNO PLANIRANJE      
1. Ciljane izmjene i dopune DPU “Stambena zona  
 uz glavnu gradsku prometnicu” 6E-12-001 28.455,28 izravno ugovaranje ugovor  
2. DPU Mačekova-Zdihovačka, parcelacijski elaborat 6E-12-002 56.800,00 izravno ugovaranje ugovor  
3. V. Ciljane izmjene i dopune PPUG Jastrebarsko 6E12-003 48.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
4. V. Ciljane izmjene i dopune DPU Sjeverni dio  
 centra Jastrebarskog 6E12-004 30.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
5. V. Ciljane izmjene i dopune DPU Sjeverni dio  
 centra Jastrebarskog 6E12-005 28.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
    E7) ZAŠTITA OKOLIŠA     lipanj 2012. 
1. Higijeničarska služba 7E12-001 186.991,87 otvoreni ugovor  
    E8) ZAŠTITA I OČUVANJE SPOMENIKA KULTURNE BAŠTINE      
1. Park Erdödy, Žitnica- gradnja vanjskih stepenica 8E12-001 60.975,61 izravno ugovaranje ugovor  
2. Zgrada gradske uprave u Jastrebarskom,  
 obnova stolarije 8E12-002 69.918,70 izravno ugovaranje ugovor svibanj 2012. 
3. Muzej u Jastrebarskom, uređenje pročelja i  
 obnova stolarije 8E12-003 151.219,51 otvoreni ugovor  
4. Župna crkva S. Ane, Gorica Svetojanska- 
 konzervatorska studija 8E12-004 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
5. Župna crkva Sv. Nikole, Jastrebarsko- 
 zaštita od vlage temelja i zidova 8E12-005 80.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
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 Park Erdödy, Žitnica- gradnja vanjskih stepenica  56.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
 F) GRADSKA SLUŽBA      
1. Uredski materijal F12-001 40.450,40 izravno ugovaranje ugovor
2. Literatura (publikacije, časpopisi, knjige) F12-002 20.325,20 izravno ugovaranje ugovor
3. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje F12-003 24.390,24 izravno ugovaranje ugovor
4. Motorni benzin F12-004 32.520,32 izravno ugovaranje ugovor
5. Plin F12-005 65.040,65 izravno ugovaranje ugovor
6. Usluge telefona i telefaksa F12-006 69.105,69 izravno ugovaranje ugovor
7. Usluge mobilne telefonije F12-007 60.975,60 izravno ugovaranje ugovor
8. Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) F12-008 81.300,81 izravno ugovaranje ugovor
9. Usluge održavanja prijevoznih sredstava  F12-009 16.260,16 izravno ugovaranje ugovor
10. Elektronski mediji-objava ntječaja i oglasa F12-010 20.325,20 izravno ugovaranje ugovor
11. Usluge promidžbe i informiranja- 
 objava natječaja i oglasa F12-011 44.715,44 izravno ugovaranje ugovor  
12. Usluge održavanja informatičkog sustava i opreme F12-012 49.593,49 izravno ugovaranje ugovor  
13. Operativni leasing-najam osobnog automobila  
 za potrebe Grada Jastrebarskog F12-013 270.000,00 otvoreni postupak ugovor
14. Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi  
 zaposlenika F12-014 28.455,28 izravno ugovaranje ugovor
15. Najam servera F12-015 21.951,21 izravno ugovaranje ugovor
16. Najam fotokopirnih uređaja F12-016 69.918,69 izravno ugovaranje ugovor lipanj 2012. godina dana
17. Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja F12-017 178.861,78 us.dodatak II b ugovor
18. Usluge ažuriranja računalnih baza F12-018 69.105,69 izravno ugovaranje ugovor
19. Usluge tiskanja “Službenog vjesnika” F12-019 65.040,65 izravno ugovaranje ugovor  
20. Izgradnja bežične infrastrukture  
 Grada Jastrebarskog F12-020 42.020,00 izravno ugovaranje ugovor  
21. Održavanje sustava za upravljanje  
 dokumenatcijom F12-021 9.900,00 izravno ugovaranje ugovor  
22. Ostala uredska oprema F12-022 24.390,24 izravno ugovaranje ugovor  
23. Uredski materijal F12-023 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
24. Literatura (publikacije, časpopisi, knjige) F12-024 20.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
25. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje F12-025 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
26. Motorni benzin F12-026 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
27. Plin F12-027 76.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
28. Usluge telefona i telefaksa F12-028 68.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
29. Usluge mobilne telefonije F12-029 60.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
30. Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) F12-030 84.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
31. Usluge održavanja prijevoznih sredstava  F12-031 16.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
32. Elektronski mediji-objava ntječaja i oglasa F12-032 20.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
33. Usluge promidžbe i informiranja- 
 objava natječaja i oglasa F12-033 44.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
34. Operativni leasing-najam osobnog automobila  
 za potrebe Grada Jastrebarskog F12-034 100.000,00 otvoreni postupak ugovor  
35. Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi  
 zaposlenika F12-035 28.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
36. Najam servera F12-036 21.600,00 izravno ugovaranje ugovor  
37. Najam fotokopirnih uređaja F12-037 68.000,00 izravno ugovaranje ugovor lipanj 2012. godina dana
38. Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja F12-038 176.000,00 us.dodatak II b ugovor  
39. Usluge tiskanja “Službenog vjesnika” F12-039 64.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
40. Održavanje sustava za upravljanje  
 dokumentacijom F12-040 9.900,00 izravno ugovaranje ugovor  
41. Ostala uredska oprema F12-041 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
42. Nabava računala F12-042 32.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
43. Pružanje usluga produkcije reklamnog filma F12-043 30.100,00 izravno ugovaranje ugovor listopad 2012. 
44. Usluga organiziranja tečaja poslovnog  
 engleskog jezika F12-044 29.000,00 izravno ugovaranje ugovor listopad 2012. 
 G) URED GRADONAČELNIKA      
1. Grafičke i tiskarske usluge, izrada, dizajn i  
 tisak Godišnjaka 2011 G12-001 28.455,28 izravno ugovaranje ugovor  
2. Organiziranje domjenka - Dan Grada G12-002 39.000,00 izravno ugovaranje ugovor studeni 2012. 

Ove Izmjene i dopune Plana nabave stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebar-
skog”.

KLASA: 433-01/11-01/39
URBROJ: 238/12-02-12-6
Jastrebarsko, 17. prosinca 2012.

Red.
br. Predmet nabave Evidencijski 

broj nabave

Procijenjena 
vrijednost 

nabave
Vrsta postupka 

Ugovor/
Okvirni 

sporazum

Planirani 
početak 

postupka

Planirano 
trajanje 
ugovora

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka 
(„Narodne novine“, broj 103/03, 118/04, 41/08 i 130/11) i članka 
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“ broj 07/09.), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada 
Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ODLUKU 
o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka

Članak 1.
Marica Vlašić, viša stručna suradnica u Gradskoj službi grada 

Jastrebarskog, imenuje se službenicom za zaštitu osobnih podata-
ka Grada Jastrebarskog.

Članak 2.
Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće po-

slove:
 – vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu 
poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i osta-
lih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka;

 – upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost pri-
mjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima pla-
niranja i radnji koje mogu imatit utjecaj na pitanja privatnosti 
i zaštitu osobnih podataka;

 – upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s 
njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih po-
dataka;

 – brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti 
osobnih podataka;

 – omogućava  ostvarivanje prava ispitatnika iz članka 19. i 20. 
Zakona o zaštiti osobnih podataka;

 – surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s 
provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati po-

vjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju 
svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja 
dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Članak 3.
Službeni kontakt podaci službenice za zaštitu osobnih poda-

taka Grada Jastrebarskog su:
 – e-mail: marica.vlasic@jastrebarsko.hr
 – službeni telefon broj: 01/6278-360
 – službeni telefax broj: 01/6281-112.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se 

u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/12-01/46
URBROJ: 38/12-02-12-15
Jastrebarsko, 20. prosinca 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
28/10), članka 2. stavka 2. Odluke o koeficijentima za obračun 
plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Ja-
strebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 5/12) i 

članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika 
Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ODLUKU 
o visini osnovice za obračun plaće službenika 

i namještenika u upravnim tijelima Grada 
Jastrebarskog

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se osnovica za obračun plaće služ-

benika i namještenika u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog.

Članak 2.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Grada Jastrebarskog utvrđuje se u bruto iznosu 
od 2.302,00 kn.

Članak 3.
Osnovica utvrđena člankom 2. ove Odluke primjenjivat će se 

počev od obračuna plaće za mjesec siječanj 2013. godine.

Članak 4.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odlu-

ka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika 
u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog (KLASA: 120-02/10-
01/06, URBROJ: 238/12-03-10-2 od 23. srpnja 2010. godine).

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se 

u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/13-01/01
URBROJ: 238/12-02-13-25
Jastrebarsko, 10. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi V. Ciljanih izmjena 
i dopuna Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio 

centra“ u Jastrebarskom 

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izradi V. Ciljanih iz-

mjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra“ u 
Jastrebarskom s trgovačkim društvom URBING d.o.o. za poslo-
ve prostornog uređenja i zaštite okoliša iz Zagreba, Avenija Veće-
slava Holjevca 20, zastupanom po direktoru Zvonimiru Kufrinu, 
dipl.ing.arh. 

II.
Za provedbu Ugovora iz točke I. ovog Zaključka, određuje 

se Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno ure-
đenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.



Broj 1 - Stranica 6 SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG 15. siječnja 2013.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti 

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/34
URBROJ: 238/12-02-12-16
Jastrebarsko, 4. listopada 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 48. stavka 3. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik grado-
načelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o skupljanju, odvozu i 

zbrinjavanju komunalnog otpada s groblja na 
području Grada Jastrebarskog i otpada  

s reciklažnog dvorišta

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o skupljanju, odvozu 

i zbrinjavanju komunalnog otpada s groblja na području Grada 
Jastrebarskog i otpada s reciklažnog dvorišta s trgovačkim druš-
tvom „EKO-FLOR Plus“ d.o.o. iz Oroslavlja, Mokrice 180 c. 

II.
Ugovor iz točke I. ovog Zaključka sklapa se na rok od godine 

dana.
III.

Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

IV. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti 

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/37
URBROJ: 238/12-02-12-12
Jastrebarsko, 26. listopada 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09) obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donio je

ZAKLJUČAK 
o kapitalnoj financijskoj pomoći Cestama 
Jastrebarsko d.o.o. za sanaciju odlagališta 

komunalnog otpada “Božićka” 

I.
Grad Jastrebarsko sklopio je s Komunalnim Jastrebarsko 

d.o.o. i trgovačkim društvom Ceste Jastrebarsko d.o.o., koje na-

stavlja obavljati radove na sanaciji odlagališta „Božićka“, Ugo-
vor o projektu sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpa-
da “Božićka” s aneksima.

Radovi na sanaciji izvode se prema projektu rekonstrukci-
je sanacije odlagališta komunalnog otpada “Božićka” (idejni, 
glavni i izvedbeni projekt), a izvedeni radovi obračunati u XVII.
privremenoj situaciji odnose se na izradu kazeta i zatvaranje, hor-
tikulturno uređenje, izgradnju obodnog kanala, protupožarnog 
voda i cjevovoda za ispust lagune.

II.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć Cestama Jastrebar-

sko d.o.o. u iznosu od 684.514,51 kn za sanaciju odlagališta ko-
munalnog otpada “Božićka” u Jastrebarskom.

Troškovi sanacije odlagališta „Božićka“ prema XVII. pri-
vremenoj situaciji Cesta Jastrebarsko d.o.o., br.12/003 od 20.stu-
denoga 2012., iznose ukupno 684.514,51 kn, pa udio Grada 
Jastrebarskog u sufinanciranju radova na sanaciji prema XVII.
privremenoj situaciji i sklopljenom Ugovoru s aneksima iznosi 
684.514,51 kn (100% od ukupnog iznosa), odnosno sveukupno 
1.957.896,01 kn u 2012. godini.

III. 
Sredstva u iznosu od  684.514,51 kn isplatit će se kao kapital-

na pomoć iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, broj 
konta 386 Kapitalne pomoći, kapitalni projekt: Sanacija gradske 
deponije, program: Zaštita okoliša, razdjel 005- Upravni odjel za 
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu oko-
liša i geodetske poslove, sukladno Programu gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebar-
skog za 2012. godinu.

IV.
Sredstva iz točke III. ovog Zaključka u iznosu od 684.514,51 

kn (slovima: šestoosamdesetčetiritisućepetstočetrnaest kuna i 
pedesetjednu lipu) doznačit će se u korist žiro-računa Cesta Ja-
strebarsko d.o.o. broj 2484008-1105949965 na temelju ovjerene 
XVII. privremene situacije najkasnije do 31.prosinca 2012.

V.
Nadzor nad provedbom odredbi ovog Zaključka obavljat će 

Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno ure-
đenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a bit će 

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/46
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 20. prosinca 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09.) obnašatelj dužnosti  
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju teksta prijedloga Odluke o davanju na 

privremeno i povremeno korištenje poslovnih i drugih 
prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog
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I.
Donosi se Odluka o davanju na privremeno i povremeno ko-

rištenje poslovnih i drugih prostora u vlasništvu Grada Jastrebar-
skog.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će 

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/46
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 20. prosinca 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Temeljem članka 35. Odluke o davanju u zakup i kupopro-
daji poslovnog prostora („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ 
broj 03/12), članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog broj: 07/09), i temeljem članka 35. 
stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Na-
rodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 
79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 90/10), obnašatelj dužno-
sti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelni-
ka donosi

ODLUKU 
o davanju na  privremeno i povremeno korištenje 

poslovnih i drugih  prostora u vlasništvu  
Grada Jastrebarskog

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste, načini i uvjeti za davanje 

poslovnih i drugih prostora (u daljnjem tekstu: prostora) u vla-
sništvu Grada Jastrebarskog (dalje u tekstu: Grad) na korištenje.

II. VRSTE, UVJETI I NAČINI KORIŠTENJA PROSTORA

Članak 2.
Korištenje prostora iz članka 1. ove Odluke može biti privre-

meno ili povremeno.
a) Privremeno korištenje

Članak 3.
Privremenim korištenjem u smislu ove Odluke smatra se 

kontinuirano, svakodnevno ili periodično korištenje prostora koje 
traje određeno vrijeme, ne duže od 5 (pet) godina.

Članak 4.
Prostori se daju na privremeno korištenje bez naknade: 

 – Ustanovama i trgovačkim društvima kojima je Grad osnivač 
odnosno vlasnik,

 – Udrugama (humanitarnim, kulturnim, sportskim, odgojnim, 
obrazovnim, socijalnim i slično), registriranim sukladno Za-
konu o udrugama, koje djeluju na području Grada i čije se 
djelovanje djelomično ili u cijelosti financira  iz proračuna 
Grada, 

 – Za rad vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Jastre-
barskog,

 – Osobama koje su u svom dosadašnjem radu pridonijele ra-
zvoju Grada te na taj način i stvaranju prepoznatljivosti iden-

titeta Grada, a osiguranje prostora im je od značaja za njihov 
rad.

Članak 5.
Prostor se može dati, sukladno prostornim mogućnostima, 

na privremeno korištenje političkim strankama i nositeljima ne-
zavisnih lista koji su zastupljeni u Gradskom vijeću Grada Ja-
strebarskog i vijećima mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada 
Jastrebarskog, na mandatno razdoblje navedenih tijela.

Članak 6.
Naknada za privremeno korištenje prostora korisnicima iz 

članka 5. ove Odluke, određuje se kako slijedi: 
1. za poslovni prostor površine do 25 m2 u iznosu od  100,00 kn 

mjesečno, 
2. za poslovni prostor površine do  50 m2 u iznosu od  200,00 

kn mjesečno, 
3. za poslovni prostor površine do  75 m2 u iznosu od  300,00 

kn mjesečno, 
4. za poslovni prostor površine do  100 m2 u iznosu od  400,00 

kn mjesečno.

Članak 7.
Zahtjev za dodjelu prostora na privremeno korištenje podnosi 

se nadležnom upravnom odjelu Grada Jastrebarskog prema po-
dručju djelovanja podnositelja zahtjeva.

Odluku o dodjeli prostora na privremeno korištenje donosi 
Gradonačelnik.

Temeljem donesene Odluke gradonačelnika, korisnik i Grad 
Jastrebarsko zaključuju Ugovor o privremenom korištenju pro-
stora. 

Članak 8.
Uvjeti pod kojima se prostor daje na privremeno korištenje 

utvrđuju se Ugovorom o korištenju prostora koje potpisuje Gra-
donačelnik i ovlaštena osoba korisnika prostora, a koji obavezno 
sadrži:

 – Naznaku ugovornih strana,
 – Podatke o lokaciji i površini prostora,
 – Namjenu prostora,
 – Vrijeme na koji se ugovor zaključuje,
 – Naznaku da se prostor daje na korištenje bez naknade, od-
nosno,

 – Naznaku da se prostor daje uz naknadu, te iznos i način pla-
ćanja mjesečne naknade,

 – Obveze korisnika u odnosu na održavanje prostora,
 – Odredbu da je korisnik prostora dužan po prestanku ugovora, 
prostor predati u urednom stanju,

 – Odredbu da korisnik odgovara za štetu nastalu u prostoru pri-
likom korištenja istog,

 – Odredbe o prestanku ugovora,
 – Mjesto i vrijeme sklapanja ugovora i
 – Potpis ugovornih strana.

Članak 9.
Isti poslovni prostor može se dati na korištenje većem broju 

korisnika u različitim terminima.
Ugovorom se utvrđuju termini i naknada za svakog pojedi-

nog korisnika.
Članak 10.

Ukoliko se tijekom korištenja prostora utvrdi da se prostor 
koristi neracionalno, odnosno ukoliko se pojave neopravdano vi-
soki troškovi električne energije, vode i grijana, Gradonačelnik 
će posebnom odlukom zatražiti povrat sredstava od korisnika.
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Korisnici su dužni koristiti prostor strogo u namjenske pro-
gramske svrhe, te ne smiju prostor davati u podzakup bez pret-
hodne suglasnosti Grada.

Za sva ulaganja u prostor korisnik mora pribaviti prethodnu 
suglasnost Grada. Adaptaciju prostora korisnik mora izvesti u ci-
jelosti o vlastitom trošku, bez prava na povrat uloženih sredstava.

Članak 11.
Gradonačelnik može svojom odlukom raskinuti ugovor o ko-

rištenje ako i poslije pisane opomene, korisnik prostora:
 – Koristi prostor protivno odredbama ugovora o korištenju, ili
 – Načinom korištenja nanosi prostoru znatnu štetu, ili
 – Ne koristi prostor, ili
 – Bez odobrenja vrši adaptaciju ili preinaku prostora, ili
 – Ako je prostor potreban vlasniku.

b) Povremeno korištenje
Članak 12.

Povremenim korištenjem, smatra se korištenje za kojim se 
potreba pojavljuje od vremena do vremena i to za:

 – Redovne aktivnosti udruga,
 – Održavanje sastanaka,
 – Predavanja i tribine,
 – Humanitarnih manifestacija,
 – Manifestacija u organizaciji Grada i Turističke zajednice 
Grada, manifestacija i događanja od posebnog značaja za 
Grad i sl.
Za povremeno korištenje prostora iz stavka 1. ovog članka 

korisniku se izdaje Odobrenje i naknade se u pravilu ne napla-
ćuje.

Članak 13.
Zahtjev za povremeno korištenje poslovnog prostora iz član-

ka 8. ovog Pravilnika podnosi se Upravnom odjelu za stambe-
no-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i ge-
odetske poslove, najkasnije 8 dana prije datuma za koji se traži 
korištenje prostora.

Članak 14.
Ukoliko povremeno korištenje zatraži fizička ili pravna oso-

ba koja obavlja samostalnu djelatnost i to za održavanje aktivno-
sti (fitness, aerobik, tjelovježba, razni tečajevi, škola stranih jezi-
ka, škole sviranja, crtanja, škole plesa, razne radionice i sl.) čije 
se pohađanje korisnicima naplaćuje, korištenje prostora odobrit 
će se uz plaćanje naknade u iznosu od 500 (slovima: petstotina 
kuna) mjesečno, tijekom trajanja korištenja.

Članak 15.
Korisnici prostora iz članka 14. ove Odluke, dužni su pošti-

vati odobrene termine i uvjete korištenja prostora.
U prostor koji se koriste povremeno ne mogu se unositi na-

mještaj, oprema, osim slika, promidžbenog materijala, nastavnih 
pomagala i sličnih predmeta koji korisniku služe za vrijeme ko-
rištenja prostora radi obavljanja svojih aktivnosti, nakon čega ih 
je dužan ukloniti.

Članak 16.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o da-

vanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih i drugih 
prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog, („Službeni vjesnik 
Grada Jastrebarskog“, broj 2/10).

Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službe-

nom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/46
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 20. prosinca 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09) obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donio je

ZAKLJUČAK 
o kapitalnoj financijskoj pomoći tvrtci Groblja 

Jastrebarsko d.o.o. za implementaciju informacijskog 
sustava za upravljanje grobljima 

I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć tvrtci Groblja Ja-

strebarsko d.o.o. za implementaciju informacijskog sustava za 
upravljanje grobljima.

Implementacija informacijskog sustava za upravljanje gro-
bljima omogućit će kvalitetnije upravljanje grobljima na područ-
ju Grada Jastrebarskog.

II.
Troškovi implementacije informacijskog sustava za uprav-

ljanje grobljima, prema Ugovoru br.10/12 sklopljenom između 
Groblja Jastrebarsko d.o.o. i tvrtke Axiom d.o.o. Čakovec, iznose 
ukupno s PDV-om 52.750,00 kn, od čega će se isplatiti sredstva 
u iznosu od  42.200,00 kn, kao kapitalna pomoć iz Proračuna 
Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, broj konta 386: Kapitalne 
pomoći, kapitalni projekt: Uređenje groblja, program: Izgradnja 
groblja, glava 01, razdjel: 005- Upravni odjel za stambeno-ko-
munalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske 
poslove, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komu-
nalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2012. 
godinu, stavak IV. točka 2.: Uređenje svih groblja na području 
Grada Jastrebarskog.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 42.200,00 

kn (četrdesetdvijetisućedvjesto kuna i nula lipa) doznačit će se u 
korist žiro-računa tvrtke Groblja Jastrebarsko d.o.o. u Raiffeisen-
bank Austria, broj žiro-računa 2484008-1105948655, najkasnije 
do 15. siječnja 2013.

Obveza Groblja Jastrebarsko d.o.o. je pravdanje dobivenih 
sredstava dostavom ispostavljenih i ovjerenih računa dobavljača 
po završetku ugovorenih radova, najkasnije do 28. veljače 2013., 
a u protivnom, dobiveni novac potrebno je vratiti Gradu Jastre-
barskom.

IV.
Nadzor nad provedbom odredbi ovog Zaključka obavljat će 

Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno ure-
đenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/47 
URBROJ: 238/12-02-12-5 
Jastrebarsko, 27. prosinca 2012.
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Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi II. Ciljanih izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske 
zone Jalševac“ u Jastrebarskom

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izradi II. Ciljanih iz-

mjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Gospodarske zone 
Jalševac“ u Jastrebarskom  s trgovačkim društvom URBING 
d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša iz Zagreba, 
Avenija Većeslava Holjevca 20, zastupanom po direktoru Zvoni-
miru Kufrinu, dipl.ing.arh. 

II.
Za provedbu ovog Ugovora određuje se Upravni odjel za 

stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti 

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/47
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 27. prosinca 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09) obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donio je 

ODLUKU 
o uključivanju Grada Jastrebarskog u provedbeni 

program izgradnje stanova po Programu društveno 
poticane stanogradnje (POS)

Članak 1.
Grad Jastrebarsko namjerava se uključiti u provedbeni pro-

gram izgradnje stanova po Programu društveno poticane sta-
nogradnje (POS), s ciljem da se građanima omogući izgradnja 
stambenih jedinica po povoljnijim kreditnim uvjetima i na taj im 
se način pomogne u rješavanju stambenih problema.

Članak 2.
Grad Jastrebarsko, kao jedinica lokalne samouprave, pre-

nio je Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama 
u Zagrebu (APN) pravo vlasništva na zemljištu k.č.br. 1880/13, 
k.o.Jastrebarsko, Livada u Ulici kralja Tomislava, površine 1.666 
m², za potrebe društveno poticane stanogradnje. 

Grad Jastrebarsko osigurat će za izgradnju stanova na loka-
ciji iz članka 2. ove Odluke uređenje komunalne infrastrukture i 
priključaka na infrastrukturu, što je u skladu s člankom 6. Zako-
na o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine”, broj 
109/01, 82/04, 76/07, 38/09 i 86/12).

Članak 3.
Grad Jastrebarsko ostvarit će neposredniju suradnju na iz-

gradnji stanova POS-a s APN-om, Agencijom za pravni promet i 
posredovanje nekretninama u Zagrebu.

Članak 4.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, za-

mjenik gradonačelnika, imenovat će Povjerenstvo za provođenje 
postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa 
POS-a. Povjerenstvo će imati pet članova (četiri člana- predstav-
nike Grada Jastrebarskog i jednog člana- predstavnika APN-a, 
Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u Za-
grebu).

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se 

u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/13-01/01
URBROJ: 238/12-02-12-21
Jastrebarsko, 10. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o društveno potica-
noj stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01, 82/04, 76/07, 
38/09 i 86/12), Pravilnika minimalnih tehničkih uvjeta za projek-
tiranje i gradnju stanova iz programa društveno poticane stano-
gradnje („Narodne novine“, broj 106/04, 25/06 i 121/11) i članka 
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“, broj 7/09) obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada 
Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, donio je 

ODLUKU 
o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz 
Programa društveno poticane stanogradnje

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju kriteriji, mjerila, veličina stana, te 
postupak i tijela za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova koji 
se grade u okviru Programa društveno poticane stanogradnje (u 
daljnjem tekstu: Program) i druga pitanja s tim u vezi.

II. KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU 
STANA

Članak 2.
Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana ima punoljetni 

hrvatski državljanin s prebivalištem ili boravištem na području 
Republike Hrvatske, ako on i članovi njegova obiteljskog doma-
ćinstva nemaju u vlasništvu stan, kuću, stan ili kuću za odmor, te 
druge nekretnine znatnije vrijednosti, odnosno, ako on i članovi 
njegova obiteljskog domaćinstva nemaju odgovarajući stan ili 
kuću.
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Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana ima punoljet-
ni potomak koji nema u vlasništvu nekretnine iz stavka 1. ovog 
članka, a stanuje u odgovarajućem stanu ili kući u vlasništvu dru-
goga člana obiteljskog domaćinstva.

Članovi obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva iz 
stavka 1. ovog članka smatraju se bračni drug, potomak, roditelj 
i osobe koje je podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog domaćin-
stva prema zakonu dužan uzdržavati.

Pod odgovarajućim stanom ili kućom smatra se stan ili kuća 
prema odredbama članka 15. ove Odluke i članka 21. stavka 4. 
Zakona o društveno poticanoj stanogradnji. 

Članak 3.
Kriteriji za odobravanje zahtjeva za kupnju stana su:

  1. vrijeme prebivanja na području Grada Jastrebarskog za pod-
nositelja zahtjeva,

  2. imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegova 
obiteljskog domaćinstva (prosječni mjesečni prihod),

  3. stambeni status,
  4. uvjeti stanovanja,
  5. životna dob podnositelja zahtjeva,
  6. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
  7. djeca na školovanju,
  8. stručna sprema podnositelja zahtjeva,
  9. radni staž ostvaren u Republici Hrvatskoj za podnositelja za-

htjeva,
10. status hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva, stečen 

prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovin-
skog rata i članova njihovih obitelji,

11. invalidnost podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obitelj-
skog domaćinstva.

Članak 4.
Prema vremenu prebivanja na području Grada Jastrebarskog 

podnositelju zahtjeva pripada:
 a) manje od 5 godina  * 15 bodova,
 b) od 5 do10 godina  * 20 bodova,
 c) više od 10 godina  * 25 bodova.

Prijavljeni boravak na području Grada Jastrebarskog se ne 
boduje.

Članak 5.
Na temelju imovinskog stanja njegove obitelji, podnositelju 

zahtjeva pripada:
a) za mjesečne prihode do 75% prosječne mjesečne plaće u 

Republici Hrvatskoj u protekloj godini po članu obiteljskog 
domaćinstva * 3 boda,

b) za mjesečne prihode od 75-100% prosječne mjesečne plaće u 
Republici Hrvatskoj u protekloj godini po članu obiteljskog 
domaćinstva * 2 boda,

c) za mjesečne prihode više od 100% prosječne mjesečne plaće 
u Republici Hrvatskoj u protekloj godini po članu obiteljskog 
domaćinstva * 1 bod.

Članak 6.
Na temelju stambenog statusa njegova obiteljskog domaćin-

stva, podnositelju zahtjeva pripada:
a) za status najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom 

kod pravne ili fizičke osobe i status najmoprimca sa zaštiće-
nom najamninom kod fizičke osobe * 5 bodova,

b) drugi najmoprimci sa zaštićenom najamninom * 4 boda, 
c) za stanovanje kod člana obiteljskog domaćinstva u neodgo-

varajućem stanu ili kući * 3 boda,

d) za vlasnika u neodgovarajućem stanu ili kući * 2 bodova,
e) za stanovanje kod člana obiteljskog domaćinstva u odgovara-

jućem stanu ili kući * 1 bod.

Članak 7.
Prema uvjetima stanovanja, podnositelju zahtjeva pripada:

a) za stan/kuću nedostatne površine bez priključka vode i kana-
lizacije * 3 boda,

b) za stan/kuću nedostatne površine s priključkom na vodu i ka-
nalizaciju * 2 boda,

c) za stan/kuću dostatne površine bez priključka na vodu i kana-
lizaciju * 1 bod.

Članak 8.
Prema životnoj dobi, podnositelju zahtjeva pripada:

a) do 26 godina * 10 bodova,
b) od 26 do 35 godina  * 7 bodova,
c) od 35 do 45 godina  * 4 boda,
d) više od 45 godina  * 1 bod.

Članak 9.
Prema broju članova obiteljskog domaćinstva, podnositelju 

zahtjeva pripada:
a) samac * 1 bod,
b) dva člana * 2 boda,
c) tri člana * 3 boda,.
d) četiri člana * 4 boda,
e) pet članova i više * 5 bodova.

Članak 10.
Za djecu na školovanju, podnositelju zahtjeva pripada:

a) za školovanje djece u osnovnoj školi – po djetetu * 3 boda,
b) za školovanje djece u srednjoj školi – po djetetu * 2 boda,
c) za redovito školovanje djece na fakultetu – po djetetu * 1 

bod.
Članak 11.

Na temelju stručne spreme podnositelju zahtjeva pripada:

Stručna sprema 
stečena do stupanja 
na snagu Zakona 
o akademskim i 
stručnim nazivima i 
akademskom stupnju

Stručna sprema stečena prema Zakonu 
o akademskim i stručnim nazivima i 
akademskom stupnju

B
ro

j b
od

ov
a

Doktorat - završeni poslijediplomski sveuč. studij 
(3 g.)- 180 ECTS bodova 6

Magisterij - završeni poslijediplomski sveuč. studij 
(1-2 g.)- 60-120 ECTS bodova 5

Visoka stručna 
sprema

- završeni preddiplomski i diplomski 
sveuč. studij- najmanje 300 ECTS 
bodova

4

Viša i VKV stručna 
sprema

- završeni preddiplomski sveuč. studij 
(3-4 g.)- 180-240 ECTS bodova
- završeni stručni studij (najmanje 3 g.)- 
više od 180 ECTS bodova
- avršeni stručni studij (do 3 g.)- manje 
od 180 ECTS bodova

3

Srednja i KV stručna 
sprema

2

Niža stručna sprema 1

Članak 12.
Prema radnom stažu ostvarenom u Republici Hrvatskoj pod-

nositelju zahtjeva pripada:
a) za svaku punu godinu radnog staža ostvarenog u Republici 

Hrvatskoj  * 0,2 boda.
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Članak 13.
Za status hrvatskog branitelja, stečen prema Zakonu o pra-

vima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njiho-
vih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 
65/09, 137/09, 146/10 i 55/11), podnositelju zahtjeva- hrvatskom 
branitelju iz Domovinskog rata, prema vremenu provedenom u 
obrani suvereniteta Republike Hrvatske pripada:
a) od 4 do 12 mjeseci * 1 bod,
b) od 12 do 24 mjeseca * 2 boda,
c) od 24 do 36 mjeseci * 3 boda,
d) od 36 do 48 mjeseci i hrvatskom branitelju koji je proveo u 

obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 6 mjeseci u 
razdoblju od 30.5.1990. do 15.1.1992. godine * 4 boda,

e) više od 48 mjeseci * 5 bodova.
Članak 14.

Na temelju invalidnosti ili invalidnosti člana njegova obitelj-
skog domaćinstva, podnositelju zahtjeva pripada:
a) za 100% invalidnosti * 3 boda,
b) za 90% invalidnosti * 2 boda,
c) za 80% invalidnosti * 1 bod.
III. VELIČINA STANA KOJI SE MOŽE KUPITI

Članak 15.
Veličina stana koji podnositelj zahtjeva može kupiti ovisi o 

broju članova obiteljskog domaćinstva, prema Pravilniku mini-
malnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz pro-
grama društveno poticane stanogradnje („Narodne novine“, broj 
106/04, 25/06 i 121/11), i to kako slijedi:
a) 1 osoba * do 44,00 m², 
b) 2 osobe * do 55,00 m², 
c) 3 osobe * do 60,00 m², 
d) 4 osobe * do 73,00 m², 
e) 5 osoba * do 77,00 m², 
f) 6 osoba * do 94,00 m², 
g) 7 osoba * do 104,00 m².

Ako se za kupnju istog stana natječe više građana koji ispu-
njavaju utvrđene uvjete, prednost ima onaj čije obiteljsko doma-
ćinstvo ima više članova.

Ukoliko u toku natječaja neće biti zainteresiranih obitelji s 
više članova za kupnju većeg stana (trosobni, dvosobni), posto-
ji mogućnost kupnje većeg stana i za obitelji s manjim brojem 
članova, uz uvjet da podnositelj zahtjeva plati razliku do stvarne 
kvadrature odobrenog stana prema tržišnoj cijeni.

IV. POSTUPAK ZA ODOBRAVANJE KUPNJE STANA

Članak 16.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog osniva Povjerenstvo za 

provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova 
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Zadatak Povjerenstva je:
 – provođenje postupka natječaja za utvrđivanje liste reda pr-
venstva,

 – bodovanje zaprimljenih zahtjeva,
 – utvrđivanje prijedloga liste reda prvenstva koja se objavljuje 
na oglasnoj ploči Grada Jastrebarskog i internetskoj stranici 
Grada Jastrebarskog.

Članak 17.
Zahtjevi za kupnju stana odobravaju se na temelju liste reda 

prvenstva (u daljnjem tekstu: Lista).
Lista se utvrđuje na temelju provedenog javnog natječaja ko-

jeg raspisuje Gradonačelnik Grada Jastrebarskog.

Članak 18.
Natječaj za odobravanje zahtjeva za kupnju stana objavljuje 

se u dnevnom tisku, na internetskoj stranici Grada Jastrebarskog 
i na oglasnoj ploči Grada Jastrebarskog.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana, računajući od dana 
objave natječaja.

U natječaju moraju biti navedeni svi kriteriji za odobravanje 
zahtjeva za kupnju stana iz članka 3. ove Odluke.

Članak 19.
Zahtjevu za kupnju stana podnositelj zahtjeva mora priložiti:

1. domovnicu (ne stariju od 6 mjeseci) ili presliku važeće osob-
ne iskaznice, te OIB podnositelja zahtjeva,

2. uvjerenje policijske uprave o prebivalištu za podnositelja 
zahtjeva i za članove obiteljskog domaćinstva iz kojeg će 
biti vidljivo ukupno vrijeme prebivanja na području Grada 
Jastrebarskog,

3. dokumentaciju kojom se dokazuje stambeni status:
a. ugovor o najmu stana zaključen s pravnom ili fizičkom 

osobom ovjeren kod javnog bilježnika, ili
b. ovjerene izjave podnositelja zahtjeva i dva svjedoka o 

stanovanju kod roditelja u stanu ili kući, ili
c. ovjerene izjave podnositelja zahtjeva i dva svjedoka o 

stanovanju kod treće osobe, ili
d. vlasnički list ili ugovor o kupoprodaji stana ili kuće, ili
e. rješenje o komunalnoj naknadi i dr.,

4. vjenčani list ili rodni list podnositelja zahtjeva i rodne listove 
za sve članove obiteljskog domaćinstva,

  5. potvrde o ukupnim primanjima svih članova obiteljskog do-
maćinstva za prethodnu godinu, ovjerene pečatom i potpisom 
poslodavca,

  6. izjavu podnositelja zahtjeva o načinu kupnje odabranog stana 
iz Programa POS-a sukladno objavljenom natječaju, 

  7. ovjereni prijepis podataka o radnom stažu iz radne knjižice 
podnositelja zahtjeva,

  8. uvjerenje- potvrdu porezne uprave da podnositelj zahtjeva i 
članovi obiteljskog domaćinstva nisu evidentirani kao pore-
zni obveznici od imovine,

  9. izjavu podnositelja zahtjeva ovjerenu kod javnog bilježnika 
(ne stariju od 30 dana), da on i članovi njegova obiteljskog 
domaćinstva nemaju u vlasništvu stan, kuću , ili kuću za od-
mor, te druge nekretnine znatnije vrijednosti,

10. dokaz o školovanju djece- potvrda škole, odnosno fakulteta,
11. dokaz o stručnoj spremi podnositelja zahtjeva (ovjerena di-

ploma ili svjedodžba)
12. potvrda Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutar-

njih poslova za podnositelja zahtjeva koji ima status hrvat-
skog branitelja za vrijeme provedeno u Domovinskom ratu,

13. rješenje Invalidske komisije Mirovinsko-invalidskog osigu-
ranja radnika Hrvatske,

14. te druge nespomenute isprave kojima se može dokazati ispu-
njavanje kriterija za odobravanje zahtjeva za kupnju stana.

Članak 20.
Nepotpuni zahtjevi mogu se dopuniti u roku od 15 dana od 

dana primitka pismenog poziva za dopunu dokumentacije.
Ako se nakon proteka roka od 15 dana zahtjev ne upotpuni, 

neće se razmatrati.

Članak 21.
Bodovi dobiveni prema kriterijima od članka 4. do članka 14. 

ove Odluke zbrajaju se, te se na osnovu ukupnog broja bodova 
utvrđuje redoslijed na Listi.
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Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare jednak ukupan 
broj bodova, prednost na Listi ima onaj koji ima više bodova na 
osnovu:
a) broja članova obiteljskog domaćinstva,
b) školovanja djece,
c) uvjeta stanovanja.

Članak 22.
Lista reda prvenstva sadrži:

 – redni broj,
 – prezime, ime, adresu i OIB podnositelja zahtjeva 
 – broj bodova prema pojedinim kriterijima i mjerilima za sva-
kog podnositelja zahtjeva,

 – ukupan broj bodova za svakog podnositelja zahtjeva,
 – mjesto i datum utvrđivanja Liste.

Članak 23.
Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni prijed-

log Liste zbog redoslijeda, odnosno zbog neuvrštavanja na Listu.
Prigovor se podnosi Gradonačelniku Grada Jastrebarskog u 

roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj 
ploči Grada Jastrebarskog.

Konačnu Listu utvrđuje Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, 
a ona se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Jastrebarskog i na 
internetskoj stranici Grada Jastrebarskog.

Članak 24.
Sukladno dinamici gradnje stanova iz Programa i na temelju 

konačne Liste, Povjerenstvo, prema redoslijedu na Listi, poziva 
svakog podnositelja zahtjeva da odredi stan koji namjerava kupi-
ti, te ga upućuje Agenciji za pravni promet i posredovanje nekret-
ninama i poslovnoj banci na sklapanje predugovora za odobrava-
nje bankovnog kredita kupcu.

Članak 25.
Na temelju konačne Liste, raspoloživih stanova, suglasnosti 

banke, te provjere stvarnih uvjeta stanovanja, Povjerenstvo pred-
laže Gradonačelniku donošenje Zaključka o odobravanju zahtje-
va za kupnju stana koji sadrži:
1. prezime i ime, adresu i OIB osobe kojoj se zahtjev odobrava,
2. podatak o stanu (zgrada, ulica, kat, površina stana i drugo),
3. podatke iz suglasnosti banke,
4. obvezu zaključivanja predugovora o kupnji stana.

V. UGOVARANJE KUPNJE STANA
Članak 26.

Podnositelj zahtjeva, kupac, koji zadovoljava uvjete i mjerila 
iz ove Odluke ostvaruje mogućnost kupnje stana koji će se graditi 
prema Programu na području Grada Jastrebarskog.

Osnovni preduvjet za sklapanje predugovora je ispunjavanje 
kriterija za odobravanje bankovnog kredita podnositelju zahtje-
va, kupcu, koje određuje poslovna banka, u skladu s uvjetima 
određenim u ugovoru o poslovnoj suradnji sklopljenim između 
Republike Hrvatske i poslovne banke koja financijski prati iz-
gradnju stanova iz Programa na području Grada Jastrebarskog.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 27.

Stručne, administrativne i tehničke poslove u vezi s odobra-
vanjem zahtjeva za kupnju stana obavljat će Upravni odjel za 
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vje-

sniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/01
URBROJ: 238/12-02-13-22
Jastrebarsko, 10. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09) obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donio je 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju Povjerenstva za provedbu Programa 

društveno poticane stanogradnje (POS-a)

Članak 1.
Za članove Povjerenstva imenuju se:

1. Stipe Bučar, Grad Jastrebarsko, zamjenik gradonačelnika - 
predsjednik

2. Marijan Meštrić, dipl.ing.arh., Grad Jastrebarsko- pročelnik 
Upravnog odjela za stambeno-komunalne poslove, prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove - član

3. Irena Strmečki Šlat, dipl.iur., Grad Jastrebarsko, voditeljica 
Odsjeka za naplatu potraživanja u komunalnom gospodar-
stvu - član

4. Mladen Lončarić, dipl.ing.građ., Grad Jastrebarsko, viši sa-
vjetnik u Upravnom odjelu za stambeno-komunalne poslove, 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove - član

5. Krešimir Žunić, dipl.iur., Agencija za pravni promet i posre-
dovanje nekretninama, Zagreb - član.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/13-01/01
URBROJ: 238/12-02-13-23
Jastrebarsko, 10. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i grad-
nji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i 
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog”, broj 7/09) obnašatelj dužnosti gradonačelnika 
Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, donio je

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju prijedloga II. ciljanih izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone 
Jalševac za javnu raspravu 

I.
Na temelju nacrta prijedloga II. ciljanih izmjena i dopuna Ur-

banističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac utvrđuje 
se prijedlog II. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja Gospodarske zone Jalševac za javnu raspravu.
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II.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/13-01/01
URBROJ: 238/12-02-13-19
Jastrebarsko, 10. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i grad-
nji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i 
Zaključka obnašatelja dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebar-
skog (KLASA:022-06/13-01/01; URBROJ:238/12-02-13-19, od 
10. siječnja 2013.) nositelj izrade, Grad Jastrebarsko- Upravni 
odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zašti-
tu okoliša i geodetske poslove, objavljuje

JAVNU RASPRAVU 
o prijedlogu II. ciljanih izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone 
Jalševac u Jastrebarskom 

I.
Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu II. ciljanih izmjena 

i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalše-
vac u Jastrebarskom utvrđenom Zaključkom obnašatelja dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog od 10. siječnja 2013.

II.
Javna rasprava o prijedlogu II. ciljanih izmjena i dopuna Ur-

banističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac provest će 
se organiziranjem javnog uvida u Jastrebarskom.

Javni uvid u prijedlog II.ciljanih izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Grada Jastrebarskog trajat će 8 dana, od 24. siječ-
nja do 31. siječnja 2013.

Tijekom trajanja javne rasprave elaborat prijedloga II. cilja-
nih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske 
zone Jalševac izložit će se na javni uvid svakog radnog dana od 
8 do 16 sati u prostorijama Upravnog odjela za stambeno-ko-
munalne poslove Grada Jastrebarskog, Jastrebarsko, Dr. Franje 
Tuđmana 47/I. kat.

III.
Javno izlaganje o prijedlogu II. ciljanih izmjena i dopuna Ur-

banističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac održat će 
se u petak, 25. siječnja 2013. u 16.30 sati u prostorijama Grada 
Jastrebarskog, Jastrebarsko, Trg Josipa Jurja Strossmayerova 13, 
soba br. 2.

Javno izlaganje organizira i provodi nositelj izrade Grad 
Jastrebarsko - Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, s odgo-
vornim voditeljem, tvrtkom „Urbing“ d.o.o., Avenija Većeslava 
Holjevca 20, Zagreb - izrađivačem II. ciljanih izmjena i dopuna 
Plana.

IV.
Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, ti-

jela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, građa-
ni i udruge i vlasnici nekretnina mogu dati očitovanja, mišljenja, 
prijedloge i primjedbe na prijedlog II.ciljanih izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac pisa-
nim putem na adresu Grada Jastrebarskog, 10450 Jastrebarsko, 
Trg Josipa Jurja Strossmayera 13, do zaključno 4. veljače 2013., 
upisati ih u knjigu primjedbi za vrijeme javnog uvida, ili ih dati u 
zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

V.
Sve prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi 

dali u roku i na način određen ovim zaključkom obrađuje odgo-
vorni voditelj i sastavlja izvješće o javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/12-01/25
URBROJ: 238/12-08/2-13-15
Jastrebarsko, 14. siječnja 2013.

Grad Jastrebarsko 
Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove,  

prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove

Na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i grad-
nji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i 
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog”, broj 7/09) obnašatelj dužnosti gradonačelnika 
Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, donio je

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju prijedloga V. ciljanih izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra 
Jastrebarskog“ za javnu raspravu 

I.
Na temelju nacrta prijedloga V.ciljanih izmjena i dopuna De-

taljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“, utvr-
đuje se prijedlog V. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana 
uređenja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ za javnu raspravu.

II.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/01
URBROJ: 238/12-02-13-20
Jastrebarsko, 10. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i grad-
nji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i 
Zaključka obnašatelja dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebar-
skog (KLASA:022-06/13-01/01; URBROJ:238/12-02-13-20 od 
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10.siječnja 2013.) nositelj izrade, Grad Jastrebarsko- Upravni 
odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zašti-
tu okoliša i geodetske poslove, objavljuje

JAVNU RASPRAVU 
o prijedlogu V. ciljanih izmjena i dopuna  

Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra 
Jastrebarskog“ 

I.
Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu V. ciljanih izmjena 

i dopuna Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra Jastrebar-
skog“ utvrđenom Zaključkom obnašatelja dužnosti gradonačelni-
ka Grada Jastrebarskog od 10. siječnja 2013.

II.
Javna rasprava o prijedlogu V. ciljanih izmjena i dopuna De-

taljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ pro-
vest će se organiziranjem javnog uvida u Jastrebarskom.

Javni uvid u prijedlog V. ciljanih izmjena i dopuna Detalj-
nog plana uređenja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ trajat će 8 
dana, od 24. siječnja do 31. siječnja 2013.

Tijekom trajanja javne rasprave elaborat prijedloga V. cilja-
nih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio cen-
tra Jastrebarskog“ izložit će se na javni uvid svakog radnog dana 
od 8 do 16 sati u prostorijama Upravnog odjela za stambeno-ko-
munalne poslove Grada Jastrebarskog, Jastrebarsko, Dr. Franje 
Tuđmana 47/I. kat.

III.
Javno izlaganje o prijedlogu V.ciljanih izmjena i dopuna De-

taljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ održat 
će se u petak, 25. siječnja 2013. u 16.00 sati u prostorijama Grada 
Jastrebarskog, Jastrebarsko, Trg Josipa Jurja Strossmayera 13, 
soba br. 2.

Javno izlaganje organizira i provodi nositelj izrade Grad 
Jastrebarsko - Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove s odgo-
vornim voditeljem, tvrtkom „Urbing“ d.o.o., Avenija Većeslava 
Holjevca 20, Zagreb- izrađivačem V. ciljanih izmjena i dopuna 
Plana.

IV.
Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, ti-

jela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, građa-
ni i udruge i vlasnici nekretnina mogu dati očitovanja, mišljenja, 
prijedloge i primjedbe na prijedlog V. ciljanih izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ pi-
sanim putem na adresu Grada Jastrebarskog, 10450 Jastrebarsko, 
Trg Josipa Jurja Strossmayera 13, do zaključno 4. veljače 2013., 
upisati ih u knjigu primjedbi za vrijeme javnog uvida, ili ih dati u 
zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

V.
Sve prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi 

dali u roku i na način određen ovim zaključkom obrađuje odgo-
vorni voditelj i sastavlja izvješće o javnoj raspravi.

KLASA: 350-01/12-01/09
URBROJ: 238/12-08/2-13-14
Jastrebarsko, 14. siječnja 2013.

Grad Jastrebarsko 
Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove,  

prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i dru-
gim 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 i 
153/09,90/10 i 143/12) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 07/09) obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik grado-
načelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju darovanja

I.
Grad Jastrebarsko prihvaća darovanje nekretnine označene 

kao:
1. k.č.br. 3278/2, označene kao Put, ukupne površine 51 m2, 

upisane u zk.ul. br. 3347, k.o. Slavetić
od Darovatelja: Štetner Dragutina iz Jastrebarskog, Zdiho-

vačka 109, OIB: 59157442434,  darovanje koje Darovatelj čini 
u svrhu izgradnje prilaznog puta budućoj građevinskoj parceli.

II.
Procijenjena vrijednost darovane nekretnine iz točke I. ovog 

Zaključka iznosi 1.530,00 kuna (slovima: jednatisućapetstotride-
setkuna i nula lipa), odnosno 30,00 kuna po m2.

Procjena se temelji na podacima dobivenim od Ministarstva 
financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Ispostava Ja-
strebarsko, Vladka Mačeka 2.

III.
Na temelju ovog Zaključka obnašatelj dužnosti gradonačel-

nika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, sklopiti će 
Ugovor o darovanju nekretnine s vlasnikom i posjednikom nave-
dene nekretnine Štetner Dragutinom iz Jastrebarskog, Zdihovač-
ka 109, OIB: 59157442434.

IV.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti 

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/01
URBROJ: 238/12-02-13-16
Jastrebarsko, 10. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/11) i članka 48. 
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebar-
skog“, broj 07/09) obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Ja-
strebarskog, zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o prodaji nekretnine u vlasništvu  

Grada Jastrebarskog 

I.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, 
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zamjenik gradonačelnika, prihvaća zamolbu Šoić Suzane iz Ja-
strebarskog, Domagović 107, vlasnice k.č.br. 251 označene kao 
oranica u Jastrebarskom, ukupne površine 294 m2, i k.č.br. 252/1, 
označene kao Oranica u Jaski, ukupne površine 412 m2, upisa-
ne u zk.ul. 3072, sve u k.o. Jastrebarsko, kojom radi formiranja 
građevinske čestice, traži otkup nekretnine u vlasništvu Grada 
Jastrebarskog i to k.č.br. 252/5 površine 12 m2, upisane u z.k.ul.
br. 3316, u k.o. Jastrebarsko.

II.
Kupoprodajna cijena za predmetnu nekretninu po procjeni 

Stalnog sudskog procjenitelja za graditeljstvo Borisa Crnilo iz Ja-
strebarskog, Zagrebačka 12, iznosi 200,00 kn/m², odnosno uku-
pno 2.400,00 kn (slovima: dvijetisućeičetiristo kuna) za 12 m².

III.
Na temelju ovog Zaključka Grad Jastrebarsko i Šoić Suzana 

iz Jastrebarskog Domagović 107, sklopit će Ugovor o kupopro-
daji nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog označene kao 
k.č.br. 252/5, cesta u Jaski, površine 12 m2 upisane u z.k.ul.br. 
3316, u k.o. Jastrebarsko.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/01
URBROJ: 238/12-02-13-17
Jastrebarsko, 10. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09) obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi Izvedbenog projekta 

sanacije klizišta u Prilipju

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Izvedbenog 

projekta sanacije klizišta u Prilipju s Uredom ovlaštenog inženje-
ra građevinarstva Premužić Blaženko, Ulica hrvatskih branitelja 
7, Varaždin, OIB 79528713724.

II.
Za poslove utvrđene točkom I. ovog Zaključka, Grad Jastre-

barsko se Uredu ovlaštenog inženjera građevinarstva Premužić 
Blaženka, Ulica hrvatskih branitelja 7, Varaždin, isplatiti iznos od 
32.625,00 kuna (tridesetdvijetisućešestodvadesetpetkuna i nula 
lipa) u što je uračunat PDV od 25%.

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/13-01/01
URBROJ: 238/12-02-13-18
Jastrebarsko, 10. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Temeljem članka 32. Programa potpore gospodarstvu, obrt-
ništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog 
za 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 
09/11 I 05/12) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika 
donosi

ZAKLJUČAK 
o dodjeli subvencije za početak poslovanja  

obrtnika u 2012. godini

I.
Odobrava se isplata subvencije za početak poslovanja obrtni-

ka  u 2012. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:

NAZIV OBRTA NAMJENA ODOBRENI 
IZNOS (kn) ŽIRO-RAČUN

MIHAELA 
vl. Mihaela Jurkovac
F. Tuđmana 22

oprema 5.000,00 2360000-
1102303380

KM VULKANIZACIJA
Vl. Krešimir Kasunić
F. Tuđmana 18

oprema 5.000,00 2340009-
1160341364

MAGIC
Vl. Ana Falica
Trg Lj. Babića 28

oprema 5.000,00 2360000-
1102261960

AUTO KARLO
Vl. Krunoslav Kadlec
Donja Reka 82

oprema 5.000,00 2360000-
1102298912

MART-art
Vl. Martina Medur
A. Mihanovića 14

oprema 3.900,00 2360000-
1102270868

DENI
Vl. Denis Domjančić
Čeglje 8

majstorski 
ispit 2.012,50 2484008-

1106204172

GLOSS
Vl. Patricija Volmut
Vladimira Nazora 1

majstorski 
ispit

oprema
4.271,80 2340009-

1160322282

EKSPRESS
Vl. Lidija Papa
N. Tesle 23

oprema 2.816,33 2340009-
1160342662

ŠESTAK
Vl. Nikola Šestak
Plešivica 5

oprema
izobrazba 1.058,49 2484008-

1106222697

     UKUPNO: 34.059,12

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račune korisnika iz 

točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za 
2012. godinu, razdjel 004, aktivnost: razvoj obrtništva, malog i 
srednjeg poduzetništva, osnovni račun: 352.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Grada 

Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/46
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 20. prosinca 2012.



Broj 1 - Stranica 16 SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG 15. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 65. stavak 2. Zakona o turističkim zajed-
nicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 
152/08) i članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vje-
snik grada Jastrebarskog“, broj 7/09), obnašatelj dužnosti grado-
načelnika grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK 
 o financijskoj pomoći Turističkoj zajednici  

Grada Jastrebarsko

I.
Odobrava se financijska pomoć Turističkoj zajednici Grada 

Jastrebarskog  u iznosu od 10.000,00 kuna za realizaciju  projekta 
„Božić u Jaski“.

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račun Turističke za-

jednice Grada Jastrebarskog broj: 2390001-1100024359 otvoren 
kod Hrvatske poštanske banke iz Proračuna Grada Jastrebarskog 
za 2012. godinu, razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, ak-
tivnost: turizam, osnovni račun 381.

III.
Isplata odobrene financijske pomoći izvršit će se nakon pot-

pisanog 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: 022-06/12-01/47
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 27. prosinca 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 24. Programa potpore poljoprivredi i ru-
ralnom razvoju  Grada Jastrebarskog za 2012. godinu („Službeni 
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 9/11 i 5/12) i članka 48. Statu-
ta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, 
broj 7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika, zamjenik grado-
načelnika Grada Jastrebarskog donosi

IZMJENU ZAKLJUČKA 
o isplati subvencije za nabavu sadnica krizantema  

u 2012. godini

I.
U Zaključku o isplati subvencije za nabavu sadnica krizan-

tema u 2012. godini, klasa: 022-06/12-01/45, urbroj: 238/12-02-
12-12, od 13. prosinca 2012. godine, u točci I., pod rednim bro-
jem 1., mijenja se broj žiro-računa primatelja subvencije Željke 
Vulje, koji sada glasi: 236000-1101685875.

II.
Ova Izmjena zaključka objavit će se u „Službenom vjesniku 

grada Jastrebarskog“.

KLASA: 320-13/12-01/2
URBROJ: 238/12-02-12-19
Jastrebarsko, 28. prosinca 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 65. stavak 2. Zakona o turističkim zajed-
nicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 
152/08) i članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vje-
snik grada Jastrebarskog“, broj 7/09), obnašatelj dužnosti grado-
načelnika grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK 
 o financijskoj pomoći Turističkoj zajednici  

Grada Jastrebarsko

I.
Odobrava se financijska pomoć Turističkoj zajednici Grada 

Jastrebarskog  u iznosu od 100.000,00 kuna za redovan rad i rea-
lizaciju projekata planiranih u programu rada TZG Jastrebarskog 
za 2013. godinu.

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račun Turističke za-

jednice Grada Jastrebarskog broj: 2390001-1100024359 otvoren 
kod Hrvatske poštanske banke iz Proračuna Grada Jastrebarskog 
za 2013. godinu, razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, ak-
tivnost: turizam, osnovni račun 381.

III.
Isplata odobrene financijske pomoći izvršit će se nakon pot-

pisanog 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: 022-06/13-01/01
URBROJ:  238/12-02-13-24
Jastrebarsko, 10. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09.) obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog , zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju projekta 

društvenog razvoja u lokalnoj zajednici

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Sporazum o sufinanciranju pro-

jekta društvenog razvoja u lokalnoj zajednici s Nacionalnom za-
kladom za razvoj civilnog društva, Štrigina 1a, Zagreb u svrhu 
provedbe projekta „Info Jaska“.

II.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.
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III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u „Službenom vijesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 600-01/12-01/05
URBROJ: 238/12-06-12-12
Jastrebarsko, 18. prosinca 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Sporazuma o stipendiranju studenata s 

područja Grada Vukovara

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Sporazum o stipendiranju stu-

denata s područja Grada Vukovara s Gradom Vukovarom, Dr. 
Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar.

II.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2013. godinu 
u Programu javnih potreba u društevnim djelatnostima, program: 
Srednjoškolsko i visoko obrazovanje.

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/46
URBROJ: 238/12-02-12-15
Jastrebarsko, 20. prosinca 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Aneksa Ugovoru o izradi glavnog projekta 

za izgradnju područnog odjeljenja Dječjeg vrtića 
„Radost“ Jastrebarsko u Gornjem Desincu

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Aneks Ugovoru o izradi glavnog 

projekta za izgradnju područnog odjeljenja Dječjeg vrtića „Ra-
dost“ Jastrebarsko u Gornjem Desincu s trgovačkim društvom 
Arhikon d.o.o., Ozaljska 49, Zagreb u svrhu produljenja roka 
izrade predmetnog projekta. 

II.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu 
u Programu javnih potreba u predškolskom odgoju, Kapitalni 
projekt:Izgradnja vrtića – Gornji Desinec.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/46 
URBROJ: 238/12-02-12-9
Jastrebarsko, 20. prosinca 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Aneksa Ugovoru o izradi izvedbenog 

projekta za izgradnju područnog odjeljenja Dječjeg 
vrtića „Radost“ Jastrebarsko u Gornjem Desincu

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Aneks Ugovoru o izradi izved-

benog projekta za izgradnju područnog odjeljenja Dječjeg vrtića 
„Radost“ Jastrebarsko u Gornjem Desincu s trgovačkim druš-
tvom Arhikon d.o.o., Ozaljska 49, Zagreb u svrhu produljenja 
roka izrade predmetnog projekta.

II.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu u 
Programu javnih potreba u predškolskom odgoju, Kapitalni pro-
jekt: Izgradnja vrtića – Gornji Desinec.

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/46 
URBROJ: 238/12-02-12-10
Jastrebarsko, 20. prosinca 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi
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ZAKLJUČAK 
o financijskoj pomoći Osnovnoj školi „Ljubo Babić“ 

Jastrebarsko

I.
Odobrava se financijska pomoć Osnovnoj školi „Ljubo Ba-

bić“ Jastrebarsko u  iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisuće 
kuna) u svrhu sufinanciranja prijevoza učenika područnih škola 
na kazališnu predstavu „Kako je Tvrtko spasio Božić“, 18. pro-
sinca 2012. godine.

II.
Odobrena financijska pomoć isplatit će se na žiro račun 

2360000-1101535085 otvoren kod Zagrebačke banke na ime Os-
novna škola „Ljubo Babić“ Jastrebarsko, Ante i Davida Starčevi-
ća 16, Jastrebarsko.

III.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u prora-

čunu Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, u Programu javnih 
potreba u društvenim djelatnostima, program: Sufinanciranje 
dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju, aktivnost: Školska 
prometna jedinica.

IV.
Obvezuje se Osnovna škola „Ljubo Babić“ Jastrebarsko da 

Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog, 
dostavi izvješće o namjenskom utrošku sredstava odobrenih 
ovom Zaključkom do 31. siječnja 2013. godine.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/47
URBROJ: 238/12-02-12-13
Jastrebarsko, 20. prosinca 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regi-
onalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 33/01, 129/05, 109/07, 
125/08), Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 
području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu („Službeni vje-
snik Grada Jastrebarskog, 9/11, 5/12 i 10/12) i članka 48. Statuta 
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 
7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, 
zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sufinanciranju podizanja preventivne  

zdravstvene zaštite

I.
Odobrava se sufinanciranje programa podizanja standarda 

preventivne zdravstvene zaštite za učenike osnovne i srednje 
škole s područja Grada Jastrebarskog u iznosu od 5.000,00 kn 
(pettisuća kuna).

II.
Odobrena sredstva osigurana su u proračunu Grada Jastrebar-

skog, u Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima na 
području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, program: Zdrav-
stvo,  aktivnost: Podizanje standarda preventivne zdravstvene 

zaštite, a isplatit će se Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke 
županije, Ulica Grada Vukovara 72/V, Zagreb na žiro-račun broj: 
2484008-1103888182 kod Raiffeisen banke.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/46
URBROJ: 238/12-02-12-8
Jastrebarsko, 28. prosinca 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK  
o financijskoj potpori Udruzi „Moj grad 

Jastrebarsko“

I.
Odobrava se financijska potpora Udruzi „Moj grad Jastrebar-

sko“, Jastrebarsko, V. mačeka 2, u iznosu od 252.000,00 kn (dvije 
stotine i pedesetidvije tisuće kuna) u svrhu izdavanja besplatnih 
novina.

Odobrena financijska potpora isplaćivat će se u iznosu od 
21.000,00 kn ( dvadesetijedna tisuća kuna ) mjesečno, počevši 
od mjeseca siječnja 2013.  zaključno do mjeseca prosinca 2013. 
godine, na žiro račun Udruge „Moj grad Jastrebarsko“ broj 
2360000-1102062480 otvoren kod Zagrebačke banke.

II.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u prora-

čunu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, Aktivnost: rashodi za 
rekreaciju, kulturu i religijski sadržaj  koji nisu razvrstani.

Grad Jastrebarsko će s Udrugom „Moj Grad Jastrebarsko“ 
zaključiti Ugovor o namjenskom korištenju sredstava odobrenih 
ovim Zaključkom u kojem će se utvrditi međusobna prava i ob-
veze, vezano uz namjensko korištenje i rokove isplate, odobrenih 
sredstava. 

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 008-01/13-01/1
URBROJ: 238/12-06-13-1
Jastrebarsko, 02. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju  članka 5. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja 
prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta („Službeni vje-
snik Grada Jastrebarskog“, broj 06/10), i članka 48. Statuta Gra-
da Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 
7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, 
zamjenik gradonačelnika, donosi
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ZAKLJUČAK 
o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta za 

2013. godinu

I.
Visina novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 

2012. godinu iznosi 3.000,00 kuna (slovima:tritisuće kuna), 
te za svako treće i svako slijedeće novorođeno dijete u obitelji 
10.000,00 kuna (desettisuća kuna). 

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenje i objavit će 

se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/13-01/01
URBROJ: 238/12-02-13-3
Jastrebarsko, 10. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa jav-
nih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2013. 
godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 10/12) ob-
našatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik 
gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sufinanciranju Večeri Tomaša Mikloušića

I.
Odobrava se isplata 600,00 kn (šesto kuna) Ogranku Matice 

hrvatske u Jastrebarskom za sufinanciranje organizacije Večeri 
Tomaša Mikloušića održane 15. studenog 2012.  

II.
Navedeni iznos isplatit će se na žiro račun 2340009-

1110466146 otvoren kod Privredne banke Zagreb, na ime Ogran-
ka Matice hrvatske u Jastrebarskom, Zagrebačka 7, Jastrebarsko, 
iz proračunske rezerve.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/13-01/01 
URBROJ: 238/12-02-13-4
Jastrebarsko, 10. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa jav-
nih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2013. 
godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 10/12) ob-
našatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik 
gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sudjelovanju u manifestaciji “Noć muzeja 2013.”

I.
Odobrava se uplata kotizacije u iznosu od 1.000,00 kn (tisuću 

kuna) Hrvatskom muzejskom društvu u svrhu uključivanja Grad-
skog muzeja Jastrebarsko u manifestaciju “Noć muzeja 2013.” 

II.
Navedeni iznos isplatit će se na žiro račun 2360000-

1101471641 otvoren kod Zagrebačke banke, na ime Hrvatskog 
muzejskog društva, Trg maršala Tita 10, Zagreb, iz proračunske 
rezerve.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/13-01/01
URBROJ: 238/2-02-13-5
Jastrebarsko, 10. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09.), a u skladu s Progra-
mom javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog 
za 2013. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 
10/12), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, 
zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Društvu naša djeca 

Jastrebarsko

I.
Odobrava se financijska potpora Društvu naša djeca Jastre-

barsko, Franje Tuđmana 9, Jastrebarsko u iznosu od 115.937,00 
kn (stopetnaesttisuća devetstotridesetisedam kuna i nula lipa) u 
svrhu isplate prve rate za najam mobilnog klizališta u okviru pro-
vedbe projekta „Zimska igraonica 2012./2013.“

II.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u prora-

čunu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu u Programu javnih 
potreba u športu, a isplatit će se na žiro-račun broj: 2360000-
1102165604 na ime Društva naša djeca Jastrebarsko, Franje 
Tuđmana 9, Jastrebarsko.

III.
U svrhu kontrole i praćenja namjenskog korištenja financij-

ske potpore odobrene u točki I. ovog Zaključka, Grad Jastrebar-
sko sklopit će Ugovor o namjenskom korištenju sredstava s Druš-
tvom naša djeca Jastrebarsko.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u „Službenom vijesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/01
URBROJ: 238/12-02-13-9
Jastrebarsko, 10. siječnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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AKTI GRADONAČELNIKA
  1. V. Izmjene i dopune Plana nabave za  

proračunsku 2012. godinu 1

  2. Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih 
podataka 5

  3. Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i 
namještenika u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog  5

  4. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi V. Ciljanih  
izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja  
„Sjeverni dio centra“ u Jastrebarskom 5

  5. Zaključak o sklapanju Ugovora o skupljanju, odvozu i 
zbrinjavanju komunalnog otpada s groblja na području 
Grada Jastrebarskog i otpada s reciklažnog dvorišta 6

  6. Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći  
Cestama Jastrebarsko d.o.o. za sanaciju odlagališta 
komunalnog otpada „Božićka“ 6

  7. Zaključak o utvrđivanju teksta prijedloga Odluke o davanju 
na privremeno i povremeno korištenje poslovnih i drugih 
prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog 6

  8. Odluka o davanju na  privremeno i povremeno korištenje 
poslovnih i drugih  prostora u vlasništvu Grada 
Jastrebarskog 7

  9. Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći tvrtci  
Groblja Jastrebarsko d.o.o za implementaciju 
informacijskog sustava za upravljanje grobljima 8

10. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi II. Ciljanih  
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 
„Gospodarske zone Jalševac“ u Jastrebarskom 9

11. Odluka o uključivanju Grada Jastrebarskog u  
provedbeni program izgradnje stanova po Programa 
društveno poticane stanogradnje (POS) 9

12. Odluka o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova  
iz Programa društveno poticane stanogradnje 9

13. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provedbu 
Programa društveno poticane stanogradnje (POS-a) 12

14. Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. ciljanih  
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
Gospodarske zone Jalševac za javnu raspravu 12

15. Javna rasprava o prijedlogu II. ciljanih izmjena i  
dopuna Urbanističkog plana uređenja  
Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom 13

16. Zaključak o utvrđivanju prijedloga V. ciljanih  
izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja  
„Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ za javnu raspravu 13

17. Javna rasprava o prijedlogu V. ciljanih izmjena i  
dopuna Detaljnog plana uređenja  
„Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ 14

18. Zaključak o prihvaćanju darovanja 14

19. Zaključak o prodaji nekretnine u vlasništvu  
Grada Jastrebarskog 14

20. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi  
Izvedbenog projekta sanacije klizišta u Prilipju 15

21. Zaključak o dodjeli subvencije za početak poslovanja 
obrtnika u 2012. godini 15

22. Zaključak o financijskoj pomoći Turističkoj  
zajednici Grada Jastrebarsko 16

23. Izmjena Zaključka o isplati subvencije za  
nabavu sadnica krizantema u 2012. godini 16

24. Zaključak o financijskoj pomoći Turističkoj  
zajednici Grada Jastrebarsko 16

25. Zaključak o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju  
projekta društvenog razvoja u lokalnoj zajednici 16

26. Zaključak o sklapanju Sporazuma o stipendiranju  
studenata s područja Grada Vukovara 17

27. Zaključak o sklapanju Aneksa Ugovoru o izradi  
glavnog projekta za izgradnju područnog odjeljenja  
Dječjeg vrtića „Radost“ Jastrebarsko  
u Gornjem Desincu 17

28. Zaključak o sklapanju Aneksa Ugovoru o izradi  
izvedbenog projekta za izgradnju područnog  
odjeljenja Dječjeg vrtića „Radost“ Jastrebarsko  
u Gornjem Desincu 17

29. Zaključak o financijskoj pomoći Osnovnoj školi  
„Ljubo Babić“ Jastrebarsko 18

30. Zaključak o sufinanciranju podizanja  
preventivne zaštite 18

31. Zaključak o financijskoj potpori Udruzi  
„Moj grad Jastrebarsko“ 18

32. Zaključak o visini pomoći za opremu novorođenog  
djeteta za 2013. godinu 18

33. Zaključak o sufinanciranju Večeri Tomaša Mikloušića 19

34. Zaključak o sudjelovanju u manifestaciji  
„Noć muzeja 2013.“ 19

35. Zaključak o financijskoj potpori  
Društvu naša djeca Jastrebarsko 19
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