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

Broj 5 GODINA XLVII 23. travnja 2014.

AKTI GRADONAČELNIKA

Na temelju članka 19. Osnove pravila mjesnih odbora i grad-
skih četvrti Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“, broj 10/13) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13)  
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ODLUKU 
o visini naknade za rad predsjednika Vijeća mjesnih 

odbora i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se ostvarivanje prava na naknadu 

troškova predsjednika Vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti 
Grada Jastrebarskog.

Članak 2.
Predsjednik Vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti ima pra-

vo na naknadu troškova u godišnjem iznosu.

Članak 3.
Naknada iz članka 2. ove Odluke utvrđuju se u neto iznosu 

kako slijedi:
 – za predsjednike Vijeća mjesnog odbora/gradske četvrti koja 
ima do 500 stanovnika  1.000,00 kuna

 – za predsjednike Vijeća mjesnog odbora/gradske četvrti koja 
ima od 501 do 1000 stanovnika  1.200,00 kuna 

 – za predsjednike Vijeća mjesnog odbora/gradske četvrti koja 
ima više od 1001 stanovnika  1.500,00 kuna.

Naknadu iz stavka 1. ovog članka isplaćuje upravni odjel 
Grada Jastrebarskog nadležan za financije, temeljem naloga za 
isplatu, na žiro račun predsjednika Vijeća mjesnog odbora i grad-
ske četvrti, u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca tekuće godine 
u kojoj se osigurava pravo na naknadu.

Članak 4.
Sredstva za naknadu koja je predmet ove Odluke osiguravaju 

se u Proračunu Grada Jastrebarskog.

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

u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/12
URBROJ: 238/12-02-14-3
Jastrebarsko, 10. travnja 2014.

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

Na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu („Narodne novi-
ne“, 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10) i članka 
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“ broj 7/09, 2/13, 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebar-
skog donosi

ODLUKU 
o visini naknade dobrovoljnim vatrogasacima za 

sudjelovanje u vatrogasnoj intervenciji na području 
Grada Jastrebarskog

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
a) način isplate i uvjeti za dobivanje naknade plaće za dobro-

voljne vatrogasce koji su u radnom odnosu, za vrijeme provedeno 
u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Jastrebarskog.

b) visina i uvjeti za dobivanje novčane naknade za dobrovolj-
ne vatrogasce koji nisu u radnom odnosu, za vrijeme provedeno u 
vatrogasnoj intervenciji na području Grada Jastrebarskog.

Članak 2.
Vatrogasna intervencija je događaj na koji je upućena va-

trogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva temeljem 
dojave iz vatrogasnog operativnog centra (VOC), Centra 112, 
policijske uprave/postaje i/ili drugim putem, odnosno temeljem 
zapovjedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika.
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Članak 3.
Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kada sudje-

luju u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Jastrebarskog 
za vrijeme radnog vremena, imaju pravo na naknadu plaće od 
Grada Jastrebarskog.

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kada sudje-
luju u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Jastrebarskog 
poslije radnog vremena, tijekom noći u trajanju duljem od četiri 
(4) sata, imaju pravo na neradne sate u dvostrukom trajanju od 
vremena provedenog na intervenciji, uz pravo na naknadu plaće 
za to vrijeme od Grada Jastrebarskog.

Pravo na naknadu plaće iz stavka 1. i 2. ovog članka ostvarit 
će se ukoliko poslodavac uz  zahtjev za naknadu plaće za dobro-
voljnog vatrogasca dostavi potvrdu Vatrogasne zajednice Grada 
Jastrebarskog o vremenu, mjestu i trajanju vatrogasne intervenci-
je i izračun visine naknade plaće, sukladno pravima koje dobro-
voljni vatrogasac ostvaruje temeljem radnog odnosa.

Zahtjev za naknadu plaće iz prethodnog stavka podnosi se 
Gradu Jastrebarskom najkasnije u  roku od 30 dana od obavljene 
intervencije.

Članak 4.
Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu, kada su-

djeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Jastrebar-
skog, imaju pravo na naknadu u iznosu od 40,00 kn (četrdeset 
kuna) brutto po satu od Grada Jastrebarskog.

Pravo na naknadu iz prethodnog stavka ostvarit će se ukoliko 
dobrovoljni vatrogasac koji nije u  radnom odnosu uz zahtjev za 
isplatom novčane naknade dostavi potvrdu Vatrogasne zajednice 
Grada Jastrebarskog o vremenu, mjestu i trajanju vatrogasne in-
tervencije, te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o neza-
poslenosti, odnosno potvrdu školske ustanove o statusu učenika 
ili studenta.

Zahtjev za naknadu plaće iz prethodnog stavka podnosi se 
Gradu Jastrebarskom najkasnije u  roku od 30 dana od obavljene 
intervencije.

Članak 5.
Obračunska jedinica za isplatu naknade plaće iz članka 3. 

stavka 1. i 2., odnosno novčane naknade iz članka 4. stavka 1. 
ove Odluke je jedan (1) puni sat, s time da se predmetna nakna-
da neće obračunavati ukoliko intervencija započeta u slijedećem 
satu traje kraće od trideset (30) minuta.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objav-

ljena  u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/12
URBROJ: 238/12-02-14-4
Jastrebarsko, 10. travnja 2014.

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

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju 
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14) i članka 48. Statuta Gra-
da Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 
7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o poslovnoj suradnji 

s trgovačkim društvom JABUKA TELEVIZIJA d.o.o., Božidara 
Magovca 163, Zagreb, OIB: 31273577811, radi pružanja usluga 
medijskog praćenja rada gradonačelnika Grada Jastrebarskog na 
portalu Zagrebancija.com u periodu od 10.4.2014. do 31.12.2014.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Za-

ključka isplaćivati trgovačkom društvu JABUKA TELEVIZIJA 
d.o.o. iznos od 1.000,00 kn mjesečno uvećano za PDV 25% od 
250,00 kn, odnosno sveukupno 1.250,00 kn (slovima: tisućudvej-
stopedeset kuna i nula lipa) mjesečno.

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osi-

gurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/12
URBROJ: 238/12-02-14-6
Jastrebarsko, 10. travnja 2014.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09), a u svezi s člankom 
4. Poslovnika Gradonačelnika Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 1/11 i 2/14), Gradonačelnik 
Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK 
o imenovanju  Radne grupe za pristupanje 

Regionalnom programu certifikacije gradova i općina 
sa povoljnim poslovnim okruženjem

I.
Imenuje se Radna grupa za pristupanje Regionalnom progra-

mu certifikacije gradova/općine sa povoljnim poslovnim okruže-
njem (eng. Business friendly certificate south east Europe, skra-
ćeno: BFC SEE).

II.

U Radnu grupu imenuju se:
1.  ZDRAVKO REŽEK, mag.ing.mech., voditelj Odsjeka za 

gospodarstvo i društvene djelatnosti, voditelj Radne grupe,
2.  DANIJELA BUČAR TRIVIČEVIĆ, dipl.oec., voditeljica 

Pododsjeka za planiranje i investicije, koordinator Radne 
grupe,

3.  VELIMIR KOKOT, dipl.ing., viši stručni suradnik u Podod-
sjeku za EU projekte, u Odsjeku za gospodarstvo i društvene 
djelatnosti, član, 

4.  DOMAGOJ ŠLAT, prof., zamjenik gradonačelnika, član.
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III.
Zadaća Radne grupe je:

 – poduzimanje svih radnji za provođenje postupka certificira-
nja u procesu koji se sastoji od tri osnovne faze: 

 – faza evaluacije,
 – faza implementacije
 – faza verifikacije i certifikacije. 

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 300-01/14-01/2
URBROJ: 238/12-02-14-2
Jastrebarsko, 17. travnja 2014. 

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

 Na temelju članka 5. i 6. Odluke o davanju na privremeno 
i povremeno korištenje poslovnih i drugih prostora u vlasništvu 
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 
broj 1/13) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o dodjeli prostora na privremeno korištenje 

Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske – Gradskoj 
organizaciji Jastrebarsko

I.
Socijaldemokratskoj pratiji Hrvatske - Gradskoj organizaciji 

Jastrebarsko, dodjeljuje se na privremeno korištenje u svrhu oba-
vjanja svoje djelatnosti prostor koji se nalazi u potkrovlju dvo-
rišne zgrade u ulici Vladka Mačeka 2 u Jastrebarskom, ukupne 
površine 18,79 m2.

II.
Prostor iz članka 1. ovog Zaključka dodjeljuje se na privre-

meno korištenje na određeno vrijeme od 1 godine, uz naknadu 
koja mjesečno iznosi 100,00 kn plus PDV. 

Prava i obveze pod kojima se prostor iz članka 1. ovog Za-
ključka dodjeljuje na privremeno korištenje, utvrdit će se Ugo-
vorom.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/11
URBROJ: 238/12-02-14-9
Jastrebarsko, 3. travnja 2014.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju međa 

i drugih granica te o novom razgraničenju“

I.
Daje se suglasnost na „Izvješće o utvrđivanju međa i drugih 

granica te o novom razgraničenju“ koje je izrađeno od strane GE-
OVOD d.o.o. iz Strmca Samoborskog, Hrvatskih branitelja 51, u 
predmetu provedbe geodetskog elaborata za evidentiranje poda-
taka o zgradama za k.č.br. 312, k.o. Plešivica, u katastar i zemljiš-
nu knjigu, za stranku Vladimira Boričević iz Zagreba, Sigetje 16.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-11/01
URBROJ: 238/12-02-14-8
Jastrebarsko, 3. travnja 2014.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju međa 

i drugih granica te o novom razgraničenju“

I.
Daje se suglasnost na „Izvješće o utvrđivanju međa i dru-

gih granica te o novom razgraničenju“ koje je izrađeno od strane 
TRASIRKA d.o.o. iz Bregane, M. Langa 5, u predmetu provedbe 
geodetskog elaborata za upis objekata za k.č.br. 720/6, k.o. De-
sinec, u katastar i zemljišnu knjigu, za stranke Branku Buljina iz 
Zagreba, Prilaz G. Deželića 80 i Tatjanu Uradin Sirovec iz Zagre-
ba, Bukovačka cesta 212.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/11
URBROJ: 238/12-02-14-7
Jastrebarsko, 3. travnja 2014.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju međa 

i drugih granica te o novom razgraničenju“
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I.
Daje se suglasnost na „Izvješće o utvrđivanju međa i dru-

gih granica te o novom razgraničenju“ koje je izrađeno od strane 
GEO-M, Agencija za uknjižbu nekretnina i geodetske poslove iz 
Krašića, Hrženik 37, u predmetu provedbe geodetskog elaborata 
za upis objekata prema Rješenju o izvedenom stanju za k.č.br. 
749/5 i 751, obje, k.o. Gornja Kupčina, u katastar i zemljišnu 
knjigu, za stranke Ljiljanku Holetić i Slavka Holetić, oboje iz 
Gornje Kupčine 34.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/11
URBROJ: 238/12-02-14-6
Jastrebarsko, 3. travnja 2014.

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

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju 
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14) i članka 48. Statuta Gra-
da Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 
7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o nabavi i montaži klima uređaja 

u poslovnom prostoru u Jastrebarskom, Dr. Franje 
Tuđmana 47 (I. kat)

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o nabavi i montaži kli-

ma uređaja u poslovnom prostoru u Jastrebarskom, Dr. Franje 
Tuđmana 47 (I. kat) s Kovačević Željkom iz Jastrebarskog, Braće 
Radić 1, vlasnikom obrta „Ž-SERVIS“, Jastrebarsko, Braće Ra-
dić 1, OIB: 3431270833.

II.
Grad Jastrebarsko će za radove navedene u točki I. ovog 

Zaključka isplatiti Kovačević Željku iz Jastrebarskog, Braće Ra-
dić 1, vlasniku obrta „Ž-SERVIS“, Jastrebarsko, Braće Radić 1, 
iznos od 28.100,00 kn (slovima: dvadesetosamtisućasto kuna i 
nula lipa) bez PDV-a.

Na iznos utvrđen u stavku 1. ove točke ne obračunava se 
PDV obzirom da Kovačević Željko iz Jastrebarskog, Braće Radić 
1, vlasnik obrta „Ž-SERVIS“,  nije u sustavu PDV-a.

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osi-

gurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/11
URBROJ: 238/12-02-14-4
Jastrebarsko, 3. travnja 2014.

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

Temeljem članka 10. stavka 1. točka 12. Zakona o javnoj 
nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i 
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Ja-
strebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izvođenju radova na izgradnji 
ulice Stjepana Medvedovskog – Zipe u Jastrebarskom 

s trgovačkim društvom  
CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izvođenju radova na 

izgradnji ulice Stjepana Medvedovskog – Zipe u Jastrebarskom s 
trgovačkim društvom CESTE JASTREBARSKO d.o.o. iz Jastre-
barskog, Dr. Franje Tuđmana 47, OIB:10339976418.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Za-

ključka isplatiti trgovačkom društvu CESTE JASTREBARSKO 
d.o.o. iznos od 119.997,71 (slovima: stodevetnaesttisućadevet-
stodevedesetsedam kuna i sedamdesetjednu lipu) bez PDV-a.

Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost prenosi se na 
Naručitelja sukladno članku 75. stavku 3. točka a. Zakona o po-
rezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 
148/13 i 153/13).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osi-

gurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu. 

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/11
URBROJ: 238/12-02-14-3
Jastrebarsko, 3. travnja 2014.

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

Temeljem članka 10. stavka 1. točka 12. Zakona o javnoj 
nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i 
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Ja-
strebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izvođenju radova na izgradnji 

produžetka ulice Kamila Tompe u Jastrebarskom s 
trgovačkim društvom  

CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izvođenju radova na 

izgradnji produžetka ulice Kamila Tompe u Jastrebarskom s trgo-
vačkim društvom CESTE JASTREBARSKO d.o.o. iz Jastrebar-
skog, Dr. Franje Tuđmana 47, OIB:10339976418.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Za-

ključka isplatiti trgovačkom društvu CESTE JASTREBARSKO 



23. travnja 2014. SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG Broj 5 - Stranica 105

d.o.o. iznos od 114.589,45 (slovima: stočetrnaesttisućapetstoo-
samdesetdevet kuna i četrdesetpet lipa) bez PDV-a.

Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost prenosi se na 
Naručitelja sukladno članku 75. stavku 3. točka a. Zakona o po-
rezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 
148/13 i 153/13).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 
i planirana u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne in-
frastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu. 

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/12
URBROJ: 238/12-02-14-5
Jastrebarsko, 10. travnja 2014.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju II. Aneksa Ugovora  

o stručnom nadzoru

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će II. Aneks Ugovora o stručnom 

nadzoru s trgovačkim društvom BROSIG PROJEKT d.o.o. za 
projektiranje, građenje i nadzor, iz Zagreba, Marohnićeva 10, 
OIB: 10524740410, radi provođenja dodatnih poslova stručnog 
nadzora nad izvođenjem radova izgradnje područnog odjeljenja 
Dječjeg vrtića radost u Gornjem Desincu.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Za-

ključka isplatiti trgovačkom društvu BROSIG PROJEKT d.o.o. 
iznos od 17.000,00 kn (slovima: sedamnaesttisuća kuna i nula 
lipa) bez PDV-a. Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost 
prenosi se na Grad Jastrebarsko sukladno članku 75. stavku 3. 
točka a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novi-
ne“, broj 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osi-

gurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/12
URBROJ: 238/12-02-14-8
Jastrebarsko, 10. travnja 2014.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Aneksa Ugovora o korištenju i  

održavanju integralnog informacijskog sustava za 
2014. godinu 

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Aneks Ugovora o korištenju 

i održavanju integralnog informacijskog sustava za 2014. go-
dinu s trgovačkim društvom LIBUSOFT CICOM d.o.o. za in-
formacijske tehnologije, Remetinečka cesta 7a, Zagreb, OIB: 
14506572540, radi uvođenja  dodatnog operatera u LC sustav i 
dvije dodatne radne stanice u aplikaciji KOMIS.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Za-

ključka isplatiti trgovačkom društvu LIBUSOFT CICOM d.o.o. 
iznos od 2.412,30 kn uvećano za PDV 25% od 603,08 kn, odno-
sno sveukupno iznos od 3.015,38 kn (slovima: tritisućepetnaest 
kuna i tridesetosam lipa).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osi-

gurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/12
URBROJ: 238/12-02-14-9
Jastrebarsko, 10. travnja 2014.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju međa 

i drugih granica te o novom razgraničenju“

I.
Daje se suglasnost na „Izvješće o utvrđivanju međa i dru-

gih granica te o novom razgraničenju“ koje je izrađeno od strane 
GEODETSKE POSLOVNICE vl. Darko Dugić iz Jastrebarskog, 
Donji Desinec 85 A, u predmetu provedbe geodetskog elaborata 
za evidentiranje zgrade i spajanje katastarskih čestica za k.č.br. 
1671/2 i 1672/2, k.o. Jastrebarsko, u katastar i zemljišnu knjigu, 
za stranke Milivoja Lokmer i Josipu Lokmer, oboje iz Zagreba, 
Bernarda Vukasa 33.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
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KLASA: 022-06/14-01/12
URBROJ: 238/12-02-14-10
Jastrebarsko, 10. travnja 2014.

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

Na temelju članka 5. i 6. Odluke o davanju na privremeno i 
povremeno korištenje poslovnih i drugih prostora u vlasništvu 
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 
broj 1/13) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog   donosi

ZAKLJUČAK 
o dodjeli prostora na privremeno korištenje Hrvatskoj 

demokratskoj zajednici – Gradskoj organizaciji 
Jastrebarsko

I.
Hrvatskoj demokratskoj zajednici - Gradskoj organizaci-

ji Jastrebarsko, dodjeljuje se na privremeno korištenje u svrhu 
obavljanja svoje djelatnosti prostor koji se nalazi u potkrovlju 
dvorišne zgrade u ulici Vladka Mačeka 2 u Jastrebarskom, uku-
pne površine 31,98 m².

II.
Prostor iz članka 1. ovog Zaključka dodjeljuje se na privre-

meno korištenje na određeno vrijeme od 1 godine, uz naknadu 
koja mjesečno iznosi 200,00 kn plus PDV. 

Prava i obveze pod kojima se prostor iz članka 1. ovog Za-
ključka dodjeljuje na privremeno korištenje, utvrdit će se  Ugo-
vorom.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/12
URBROJ: 238/12-02-14-11
Jastrebarsko, 10. travnja 2014.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Grado-
načelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o prijenosu  

Ugovora o opskrbi plinom

I.
Grad Jastrebarsko kao vlasnik prostora i Centar za kulturu 

Jastrebarsko kao korisnik prostora zaključili su dana 31. siječnja 
2014. godine Ugovor o davanju na privremeno korištenje prosto-
ra, KLASA: 612-05/13-01/5, URBROJ: 238/12-02-14-6, pred-
met kojeg je prostor zgrade Gradskog muzeja u Jastrebarskom, 
Vladka Mačeka 1.

II.
U svrhu podmirivanja režijskih troškova korištenja prostora 

koji je predmet Ugovora iz točke I. ovog Zaključka od strane 
korisnika prostora, Grad Jastrebarsko kao prenositelj i Centar za 
kulturu Jastrebarsko kao primatelj zaključit će Ugovor o prijeno-
su Ugovora o opskrbi plinom s isporučiteljem Montcogim-Pli-
nara d.o.o.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/12
URBROJ: 238/12-02-14-12
Jastrebarsko, 10. travnja 2014.

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

Temeljem članka 102. Odluke o komunalnom redu (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog” br. 6/10) i članka 48. Statuta Gra-
da Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 
7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o korištenju javne površine  

za postavljanje otvorene terase

I.
Željku Jerečiću iz Jastrebarskog, Donji Desinec 114, vlasniku 

Ugostiteljskog obrta KISS iz Klinča Sela, Karlovačka 15, daje se 
na  korištenje javna površina u vlasništvu Grada Jastrebarskog 
za postavljanje otvorene terase na prostoru trga ispred ugostitelj-
skog objekta Mazana u Jastrebarskom, Strossmayerov trg bb, na 
zemljištu označenom kao k.č.br. 690, k.o. Jastrebarsko upisane u 
zk. ul. br. 2668. 

II.
Prostor iz točke I. ovog Zaključka daje se korisniku u svrhu 

obavljanja vlastite ugostiteljske djelatnosti postavljanjem otvore-
ne terase ukupne površine 36,00 m2 na razdoblje od 3 (tri) godine. 
Vrijeme zakupa obračunava se od 1.travnja do 31. listopada za 
kalendarsku godinu.

III.
Visina naknade za postavljanje otvorene terase iz točke I. i 

II. ovog Zaključka utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima 
za određivanje zakupnina i naknada za postavljanje kioska, otvo-
renih terasa i drugih pokretnih naprava na javnim površinama u 
vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“ broj 3/11), u iznosu od 720,00 kn mjesečno.

Na utvrđeni iznos naknade, obračunava se porez za korištenje 
javnih površina sukladno Odluci o gradskim porezima i o prirezu 
poreza na dohodak (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 
6/01), po stopi od 20% što iznosi 144,00 kn mjesečno.

IV.
Željko Jerečić iz Jastrebarskog, Donji Desinec 114 kao vla-

snik ugostiteljskog obrta KISS iz Klinča Sela, Karlovačka 15 i 
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o korištenju javne površine 
za postavljanje otvorene terase, sukladno odredbama ovog Za-
ključka.
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V.
Za provođenje daljnih upravnih radnji po ovom zaključku za-

dužuje se Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodar-
stvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje 
i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/12
URBROJ: 238/12-02-14-13
Jastrebarsko, 10. travnja 2014.

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

Temeljem članka 15. Ugovora o izgradnji nogostupa u Gor-
njem Desincu KLASA: 361-02/14-01/02, URBROJ: 238/12-02-
14-4 od 20. veljače 2014. godine i članka 48. Statuta Grada Ja-
strebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 
2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Dodatka Ugovora o izgradnji nogostupa u 

Gornjem Desincu s trgovačkim društvom  
CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Dodatak Ugovora o izgrad-

nji nogostupa u Gornjem Desincu od 20. veljače 2014. godine, 
KLASA: 361-02/14-01/02, URBROJ: 238/12-02-14-4 (dalje u 
tekstu: Osnovni ugovor) s izvođačem radova trgovačkim druš-
tvom CESTE JASTREBARSKO d.o.o. iz Jastrebarskog, Dr. Fra-
nje Tuđmana 47, OIB:10339976418.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Za-

ključka isplatiti trgovačkom društvu CESTE JASTREBARSKO 
d.o.o. iznos od 41.410,00 kn (slovima: četrdesetjednatisućačetri-
stodeset kuna i nula lipa) bez PDV-a. Obveza plaćanja poreza na 
dodanu vrijednost prenosi se na Naručitelja sukladno članku 75. 
stavku 3. točka a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Na-
rodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osi-

gurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu. 

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/12
URBROJ: 238/12-02-14-18
Jastrebarsko, 10. travnja 2014. 

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju međa 

i drugih granica te o novom razgraničenju“

I.

Daje se suglasnost na „Izvješće o utvrđivanju međa i drugih 
granica te o novom razgraničenju“ izrađeno od strane obrta za 
geodetske poslove, nadzor i promet nekretninama „GEO-LAND“ 
vl. Ivan Lončarić iz Jastrebarskog, Bana J. Jelačića 80, u predme-
tu izrade elaborata parcelacije na osnovu Lokacijske dozvole  za 
izgradnju T-2 i T-3 prometnice u GZ Jalševac, za k.č.br. 3308/2, 
3309/2, 3310/2, 3311, 3312, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 
3321, 3322, 3323, 3324, 3325 i 4073, sve k.o. Jastrebarsko.

II.

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

KLASA: 931-01/13-01/5
URBROJ: 238/12-02-14-13
Jastrebarsko, 17. travnja 2014.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju međa 

i drugih granica te o novom razgraničenju“

I.
Daje se suglasnost na „Izvješće o utvrđivanju međa i drugih 

granica te o novom razgraničenju“ izrađeno od strane obrta za 
geodetske poslove, nadzor i promet nekretninama „GEO-LAND“ 
vl. Ivan Lončarić iz Jastrebarskog, Bana J. Jelačića 80, u predme-
tu izrade elaborata parcelacije na osnovu Lokacijske dozvole  za 
izgradnju T-2 i T-3 prometnice u GZ Jalševac, za k.č.br. 1441/7, 
1441/1, 1599/1, 1600, 1601, 1602, 1604, 1605, 1606, 1607, 
1608/1, 1608/2, 1609/1, 1609/2, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 
1615, 1616/1, 1616/2, 1617/1, 1617/2, 1618/1, 1618/2, 1619/1, 
1619/2, 1620/1, 1620/2, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1655, 
1656, 1642 i 1641, sve k.o. Cvetković.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 931-01/13-01/5
URBROJ: 238/12-02-14-14
Jastrebarsko, 17. travnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju 
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14) i članka 48. Statuta Gra-
da Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 
7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izvođenju elektromontažnih 

radova i ugradnji rasvjetnih tijela na objektu 
„Žitnica“ u Jastrebarskom

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izvođenju elektro-

montažnih radova i ugradnji rasvjetnih tijela na objektu „Žitni-
ca“ u Jastrebarskom s Vojnović Rankom iz Jastrebarskog, No-
vaki Petrovinski 8a, vlasnikom obrta „EL-ING“ elektro radovi, 
trgovina i conzalting, Jastrebarsko, Novaki Petrovinski 8a, OIB: 
64248977207.

II.
Grad Jastrebarsko će za radove navedene u točki I. ovog 

Zaključka isplatiti Vojnović Ranku iz Jastrebarskog, Novaki 
Petrovinski 8a, vlasniku obrta „EL-ING“ Jastrebarsko, Novaki 
Petrovinski 8a, iznos od 19.221,00 kn (slovima: devetnaesttisu-
ćadvjetodvadesetjedna kuna i nula lipa) bez PDV-a. Obveza pla-
ćanja poreza na dodanu vrijednost prenosi se na Grad Jastrebar-
sko sukladno članku 75. stavku 3. točka a. Zakona o porezu na 
dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13 
i 153/13).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osi-

gurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/13
URBROJ: 238/12-02-14-3
Jastrebarsko, 17. travnja 2014.

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

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju 
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14) i članka 48. Statuta Gra-
da Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 
7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi Projektne studije 

„Zeleni memorijsko-edukacijski potezi/drvoredi grada 
Jastrebarsko“

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Projektne 

studije „Zeleni memorijsko-edukacijski potezi/drvoredi gra-
da Jastrebarsko“ s Uredom ovlaštenog krajobraznog arhitekta 
– Robert Duić iz Zagreba, Stjepana Ljubića Vojvode 26, OIB: 
44769269474.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog 

Zaključka isplatiti Uredu ovlaštenog krajobraznog arhitekata – 
Robert Duić iz Zagreba, Stjepana Ljubića Vojvode 26, iznos od 
24.500,00 kn uvećano za PDV 25% od 6.125,00 kn, odnosno 
sveukupno 30.625,00 kn (slovima: tridesettisućašestodvadeset-
pet kuna i nula lipa).

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/13
URBROJ: 238/12-02-14-4
Jastrebarsko, 17. travnja 2014.

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

Temeljem članka  102. Odluke o komunalnom redu (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog” br. 6/10) i članka 48. Statuta Gra-
da Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 
7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o korištenju javne površine  

za postavljanje otvorene terase

I.
Mihaeli Zaher iz Gorice Svetojanske, Toplice 14, vlasnici 

Ugostiteljskog obrta U PROLAZU iz Jastrebarskog, Vladka Ma-
čeka 11, daje se na  korištenje javna površina u vlasništvu Grada 
Jastrebarskog za postavljanje  otvorene terase na prostoru nogo-
stupa ispred ugostiteljskog objekta U prolazu u Jastrebarskom, 
Vladka Mačeka kod kbr 11, na zemljištu označenom kao k.č.br. 
1661, k.o. Jastrebarsko.

II.
Prostor iz točke I. ovog Zaključka daje se korisniku u svrhu 

obavljanja vlastite ugostiteljske djelatnosti postavljanjem otvore-
ne terase ukupne površine 15,00 m2 na razdoblje od 3 (tri) godine.  
Vrijeme zakupa obračunava se od 1.travnja do 31. listopada za 
kalendarsku godinu.

III.
Visina naknade za postavljanje otvorene terase  iz točke I. i 

II. ovog Zaključka  utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima 
za određivanje zakupnina i naknada za postavljanje kioska, otvo-
renih terasa i drugih pokretnih naprava na javnim površinama u 
vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“ broj 3/11), u iznosu od 300,00 kn mjesečno.  

Na utvrđeni iznos naknade, obračunava se porez za korištenje 
javnih površina sukladno Odluci o gradskim porezima i o prirezu 
poreza na dohodak (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 
6/01), po stopi od 20% što iznosi 60,00 kn mjesečno.

IV.
Mihaela Zaher iz Gorice Svetojanske, Toplice 14, vlasnica 

Ugostiteljskog obrta U PROLAZU iz Jastrebarskog, Vladka Ma-
čeka 11 i Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o korištenju javne 
površine za postavljanje otvorene terase, sukladno odredbama 
ovog Zaključka.
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V.
Za provođenje daljnjih upravnih radnji po ovom zaključku 

zadužuje se Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospo-
darstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno ure-
đenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/13
URBROJ: 238/12-02-14-5
Jastrebarsko, 17. travnja 2014.

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

Temeljem članka 102. Odluke o komunalnom redu (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 6/10) i članka 48. Statuta 
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” 
broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog do-
nosi

ZAKLJUČAK 
o korištenju javne površine za postavljanje  

otvorene terase

I.
Saši Krljanu iz Jastrebarskog, Braće Kazić 12, vlasniku Ugo-

stiteljskog obrta KRAJS iz Jastrebarskog, Braće Kazić 12, daje se 
na  korištenje javna površina u vlasništvu Grada Jastrebarskog za 
postavljanje  otvorene terase na prostoru nogostupa ispred ugo-
stiteljskog objekta Haustor caffe u Jastrebarskom, Braće Kazić 
kod kbr 12, na zemljištu označenom kao k.č.br. 1661, k.o. Ja-
strebarsko.

II.
Prostor iz točke I. ovog Zaključka daje se korisniku u svrhu 

obavljanja vlastite ugostiteljske djelatnosti postavljanjem otvore-
ne terase  ukupne  površine 4,00 m2 na razdoblje od      3 ( tri ) godi-
ne.  Vrijeme zakupa obračunava se od 01.travnja do 31. listopada 
za kalendarsku godinu.

III.
Visina naknade za postavljanje otvorene terase  iz točke I. i 

II. ovog  Zaključka  utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima 
za određivanje zakupnina i  naknada za postavljanje kioska, otvo-
renih terasa i drugih pokretnih naprava na javnim površinama u 
vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“ broj 3/11), u iznosu od 80,00  kn  mjesečno.  

Na utvrđeni iznos naknade, obračunava se porez za korištenje 
javnih površina sukladno Odluci o gradskim porezima i o prirezu 
poreza na dohodak (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 
6/01), po stopi od 20%  što  iznosi 16,00 kn mjesečno.

IV.
Saša Krljan iz Jastrebarskog, Braće Kazić 12, vlasnik Ugo-

stiteljskog obrta KRAJS iz Jastrebarskog, Braće Kazić 12 i Grad 
Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o korištenju javne površine za 
postavljanje otvorene terase, sukladno odredbama ovog Zaključ-
ka.

V.
Za provođenje daljnjih upravnih radnji po ovom zaključku 

zadužuje se Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospo-
darstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno ure-
đenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/13
URBROJ: 238/12-02-14-6
Jastrebarsko, 17. travnja 2014.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju međa 

i drugih granica te o novom razgraničenju“

I.
Daje se suglasnost na „Izvješće o utvrđivanju međa i dru-

gih granica te o novom razgraničenju“ koje je izrađeno od stra-
ne Geodetske poslovnice GEOBIRO, vlasnika Zdenka Stipić iz 
Zagreba, Novomarofska 42, u predmetu provedbe geodetskog 
elaborata za upis objekta za k.č.br. 2180/1, k.o. Reka Plešivička, 
u katastar I zemljišnu knjigu, za stranku Danicu Nožinić iz Jastre-
barskog, Zdihovo 35 C.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/13
URBROJ: 238/12-02-14-7
Jastrebarsko, 17. travnja 2014.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o uključivanju Grada Jastrebarskog u izvođenje 
radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste  

LC 31138 Ivančići – Prodin Dol

I.
Ovim Zaključkom Grad Jastrebarsko prihvaća prijedlog Žu-

panijske uprave za ceste Zagrebačke županije i uključuje se u 
izvođenje radova na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC 
31138 Ivančići – Prodin Dol utvrđenih usvojenim Planom gra-
đenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2014. godini na 
području Zagrebačke županije od 05. veljače 2014. godine, KLA-
SA: 340-01/14-07/1, URBROJ: 238/1-15-5/1-14-1.
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II.
U svrhu izvršenja preuzetih obveza iz točke I. ovog Zaključ-

ka Grad Jastrebarsko obvezuje se provesti odgovarajući postupak 
i s najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti ugovor o izvođenju ra-
dova na sanaciji klizišta i odvodnji oborinskih voda na lokalnoj 
cesti LC 31138 Ivančići – Prodin Dol, u procijenjenoj vrijednosti 
od 300.000,00 kn s PDV-om.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 340-03/14-01/05
URBROJ: 238/12-02-14-3
Jastrebarsko, 18. travnja 2014.

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačel-
nik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Dodatka Ugovora o izvođenju radova na 
sanaciji klizišta nerazvrstane ceste Paljugi – Tihočaj  

s trgovačkim društvom  
CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

I.
Grad Jastrebarsko, kao naručitelj, i trgovačko društvo CESTE 

JASTREBARSKO d.o.o. iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana 
47, OIB:10339976418, kao izvođač radova, sklopiti će Dodatak 
Ugovora o izvođenju radova na sanaciji klizišta nerazvrstane ce-
ste Paljugi - Tihočaj od 20. ožujka 2014. godine, KLASA: 363-
02/14-01/06, URBROJ: 238/12-02-14-4 (dalje u tekstu: Osnovni 
ugovor) kojim će se utvrditi novi rok za uvođenje izvođača u 
posao. 

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 363-02/14-01/06
URBROJ: 238/12-02-14-7
Jastrebarsko, 24. ožujka 2014. 

Gradonačelnik
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), 
članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, 
broj 153/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Jastrebarskog 
(KLASA: 350-01/13-01/09; URBROJ: 238/12-02/1-14-12, od 
22. travnja 2014.) nositelj izrade, Grad Jastrebarsko - Upravni 
odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene dje-
latnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 
Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša objavljuje

JAVNU RASPRAVU 
o prijedlogu III. ciljanih izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone 
Jalševac u Jastrebarskom 

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

i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalše-
vac u Jastrebarskom utvrđenom Zaključkom Gradonačelnika 
Grada Jastrebarskog od 22. travnja 2014.

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

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

Javni uvid u prijedlog III. ciljanih izmjena i dopuna Urba-
nističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac trajat će 8 
dana, od 2. svibnja do 9. svibnja 2014.

Tijekom trajanja javne rasprave elaborat prijedloga III. 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 imovinsko-pravne 
poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za komunalno i vod-
no gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Jastrebar-
sko, Dr. Franje Tuđmana 47/I. kat.

III.
Javno izlaganje o prijedlogu III. ciljanih izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac održat 
će se u srijedu 7. svibnja 2014. u 17.00 sati u prostorijama Grada 
Jastrebarskog, Jastrebarsko, Trg Josipa Jurja Strossmayera 13, 
soba br. 2.

Javno izlaganje organizira i provodi nositelj izrade Grad Ja-
strebarsko - Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospo-
darstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređe-
nje i zaštitu okoliša, Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo, 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, s odgovornim voditeljem, 
tvrtkom „Urbing“ d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 20, Zagreb- 
izrađivačem III. 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 III. 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 9. svibnja 2014., 
upisati ih u knjigu primjedbi za vrijeme trajanja 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: 350-01/13-01/09
URBROJ: 238/12-04-01/2-14-13
Jastrebarsko, 23. travnja 2014.
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Grad Jastrebarsko 
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,  

gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav,  
prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo, 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša

v.d. Pročelnika: 
Irena Strmečki Šlat, dipl.iur. , 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), 
članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, 
broj 153/13) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13)) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donio je

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju prijedloga III. ciljanih izmjena i dopuna                                         

Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone 
Jalševac za javnu raspravu 

I.
Na temelju nacrta prijedloga III. ciljanih izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac utvrđu-
je se prijedlog III. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja Gospodarske zone Jalševac za javnu raspravu.

II.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek 
za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 350-01/13-01/09
URBROJ: 238/12-02/1-14-12
Jastrebarsko, 22. travnja 2014.

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

Na temelju članka 21. Programa potpore poljoprivredi i ru-
ralnom razvoju  Grada Jastrebarskog za razdoblje 2013. do 2015. 
godine („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 3/13) i   
članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada 
Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), gradonačelnik Grada Ja-
strebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o isplati subvencije za projekte razvoja voćarstva i 

povrtlarstva u 2014. godini

I.
Odobrava se isplata subvencije za projekte razvoja voćarstva 

i povrtlarstva u 2014. godini, za podizanje novih nasada voća 
kako slijedi:

R.b. Prezime i ime Namjena
Iznos 
(kn) IBAN

1. Lacković Zdenko
Plešivica 30

Podizanje 
nasada 
voća

9.910,00 HR7923600003115890566

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

točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za 
2014. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: razvoj 
voćarstva i povrtlarstva, konto: 386, u roku od 7 dana od dono-
šenja Zaključka.

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

se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/11
URBROJ: 238/12-02-14-11
Jastrebarsko, 3. travnja 2014.

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

Na temelju članka 21. Programa potpore poljoprivredi i ru-
ralnom razvoju  Grada Jastrebarskog za razdoblje 2013. do 2015. 
godine („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 3/13) i   
članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada 
Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), gradonačelnik Grada Ja-
strebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o isplati subvencije za premiju osiguranja  

u 2014. godini

I.
Odobrava se isplata subvencije za premiju osiguranja usjeva, 

sjemenskog i sadnog materijala, povrća, cvijeća, višegodišnjih 
nasada, staklenika, plastenika, rasplodne stoke i kokoši nesilica 
kako slijedi:

R.b. Prezime i ime Namjena
Iznos 
(kn) IBAN

1. Bašić Stjepan
Pavlovčani 22

Premija
osiguranja 1.252,00 HR3223600001102053751

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

točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za 
2014. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: sufinan-
ciranje elementarnih nepogoda, konto: 352, u roku od 7 dana od 
donošenja Zaključka.

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

se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/11
URBROJ: 238/12-02-14-10
Jastrebarsko, 3. travnja 2014.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 7. Odluke o sufinanciranju djelatnosti da-
dilja na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, KLA-
SA: 022-06/14-01/10, URBROJ: 238/12-02-14-19 od 27. ožujka 
2014. godine i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačel-
nik Grada Jastrebarskog donio je

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o sufinanciranju djelatnosti 

dadilje na području Grada Jastrebarskog  
za 2014. godinu

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o sufinanciranju djelat-

nosti dadilje na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 
s Ljiljanom Frdelja iz Jastrebarskog, Hrastje Plešivičko 38, vla-
snicom obrta „DADILJA, TETA LJILJA“ Jastrebarsko, Hrastje 
Plešivičko 38, OIB: 27430463675.

II.
Grad Jastrebarsko isplatit će Ljiljani Frdelja iz Jastrebarskog, 

Hrastje Plešivičko 38, vlasnici obrta „DADILJA, TETA LJI-
LJA“, bespovratnu novčanu potporu, za svrhu navedenu u točki 
I. ovog Zaključka, u iznosu od 500,00 kn mjesečno po djetetu čija 
oba roditelja imaju prebivalište na području Grada Jastrebarskog, 
odnosno u iznosu od 500,00 kn mjesečno po djetetu iz jednorodi-
teljske obitelji ukoliko roditelj s kojim dijete živi u zajedničkom 
kućanstvu ima prebivalište na području Grada Jastrebarskog.

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka 

osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 
i planirana Programom potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom 
i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/14-01/11
URBROJ: 238/12-02-14-5
Jastrebarsko, 3. travnja 2014.

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

Na temelju članka 5. stavka 2. Programa potpore poljoprivre-
di i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za razdoblje 2013. do 
2015. godine („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 3/13) 
i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Gra-
da Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada 
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o sufinanciranju premije 

osiguranja za plastenike i staklenike te usjeve i  nasade 
poljoprivrednika s područja Grada Jastrebarskog 
u 2014. godini s trgovačkim društvom WIENER 

OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d. 
iz Zagreba, Slovenska 24

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o sufinanciranju pre-

mije osiguranja za plastenike i staklenike te usjeve i nasade 
poljoprivrednika s područja Grada Jastrebarskog u 2014. godi-
ni s trgovačkim društvom WIENER OSIGURANJE VIENNA 
INSURANCE GROUP d.d. iz Zagreba, Slovenska 24, OIB: 
52848403362.

II.
Sufinanciranje iznosi 25% bruto premije osiguranja po sva-

koj zaključenoj polici osiguranja.

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 
razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, aktivnost: sufinanci-
ranje elementarnih nepogoda, konto: 352.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/14-01/12
URBROJ: 238/12-02-14-7
Jastrebarsko, 10. travnja 2014. 

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09, 2/13, 3/13) i Pro-
grama javnih potreba u društvenim djelatnostima na području 
Grada Jastrebarskog za 2014. godinu (“Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog”, broj 12/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog 
donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca i veterana 
Domovinskog rata Republike Hrvatske Podružnica 

Zagrebačke županije – Ogranak Jastrebarsko

I.
Odobrava se financijska potpora Udruzi dragovoljaca i ve-

terana Domovinskog rata Republike Hrvatske Podružnica Za-
grebačke županije – Ogranak Jastrebarsko, u iznosu od 3.500,00 
kn (tritisućepetstokuna), u svrhu sufinanciranja odlaska članova 
Udruge na Državne sportske igre dragovoljaca i veterana Domo-
vinskog rata Republike Hrvatske u Brodsko-posavskoj županiji 
te redovnog rada Udruge.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz Proračuna Grada Jastrebar-

skog za 2014. godinu, razdjel 003 – Upravni odjel za društve-
ne djelatnosti, PROGRAM: Ostale opće javne usluge, AKTIV-
NOST: Udruge građana proizašlih iz rata, osnovni račun: 381, na 
IBAN račun Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata 
Republike Hrvatske Podružnica Zagrebačke županije – Ogranak 
Jastrebarsko, HR3623400091410044931. 

III.
Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike 

Hrvatske Podružnica Zagrebačke županije – Ogranak Jastrebar-
sko, obvezuje se dostaviti Izvješće o namjenskom utrošku sred-
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stava, s priloženim fakturama na ime Udruge i dokazu o plaćanju 
istih, zaključno do 30. lipnja 2014. godine.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/14-01/12
URBROJ: 238/12-02-14-14
U Jastrebarskom, 10. travnja 2014.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09, 2/13, 3/13) i Pro-
grama javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog 
za 2014. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 
12/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Nogometnom klubu Jaska

I.
Odobrava se financijska potpora Nogometnom klubu Jaska 

u iznosu od 6.000,00 kn (šest tisuća kuna), u svrhu financiranja 
redovne djelatnosti kluba.

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebar-

skog, temeljem Programa javnih potreba u sportu na području 
Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, Aktivnost: Sport – ostali 
korisnici-tekuće donacije sportskim društvima, R0144-38115, a 
isplatit će se na IBAN HR7923900011100312323, koji glasi na 
Nogometni klub Jaska, Bana Josipa Jelačića bb, 10450 Jastrebar-
sko, OIB: 405697434272.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/14-01/13
URBROJ: 238/12-02-14-8
Jastrebarsko, 17. travnja 2014. 

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09, 2/13, 3/13) i Pro-
grama javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog 
za 2014. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 
12/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o pokroviteljstvu i financijskoj potpori za 

manifestaciju “Život i smijeh”

I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog prihvaća pokroviteljstvo 

manifestacije “Život i smijeh”.

II.
Odobrava se financijska potpora Gradskom kazalištu Jastre-

barsko u iznosu od 10.000,00 kn (deset tisuća kuna), u svrhu or-
ganizacije manifestacije “Život i smijeh”.

III.
Navedeni iznos isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebar-

skog, iz proračunske rezerve, temeljem Ugovora sklopljenog iz-
među Gradskog kazališta Jastrebarsko i Grada Jastrebarskog na 
IBAN HR1024840081105417407, koji glasi na Gradsko kazali-
šte Jastrebarsko, p.p. 24, 10450 Jastrebarsko, OIB: 11129353167.  

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/14-01/13
URBROJ: 238/12-02-14-9
Jastrebarsko, 17. travnja 2014. 

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09, 2/13, 3/13) i Pro-
grama javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog 
za 2014. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 
12/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o pokroviteljstvu i financijskoj potpori za  

“Školu saksofona u Jaski”

I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog prihvaća pokroviteljstvo 

“Škole saksofona u Jaski”.

II.
Odobrava se financijska potpora Udruzi Diapason u iznosu 

od 5.000,00 kn (pet tisuća kuna), u svrhu organizacije “Škole sak-
sofona u Jaski”.

III.
Navedeni iznos isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog, 

iz proračunske rezerve, na IBAN HR4823600001101965193, 
koji glasi na Udrugu Diapason, Nad lipom 19, 10000 Zagreb, 
OIB: 95853143361.

IV.
Obvezuje se Udruga Diapason da Upravnom odjelu za imo-

vinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada 
Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih 
novčanih sredstava do 1. lipnja 2014.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/14-01/13
URBROJ: 238/12-02-14-10
Jastrebarsko, 17. travnja 2014. 

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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AKTI GRADONAČELNIKA
1. Odluka o visini naknade za rad predsjednika  

Vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada 
Jastrebarskog 101

2. Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima  
za sudjelovanje u vatrogasnoj intervenciji na  
području Grada Jastrebarskog 101

3. Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji 102

4. Zaključak o imenovanju Radne grupe za pristupanje 
Regionalnom programu certifikacije gradova i  
općina sa povoljnim poslovnim okruženjem 102

5. Zaključak o dodjeli prostora na privremeno  
korištenje Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske - 
Gradskoj organizaciji Jastrebarsko 103

6. Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o  
utvrđivanju međa i drugih granica te o novom 
razgraničenju“ (Vladimir Boričević) 103

7. Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o  
utvrđivanju međa i drugih granica te o novom 
razgraničenju“ (Tatjana Uradin Sirovec i  
Branka Buljin) 103

8. Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o  
utvrđivanju međa i drugih granica te o novom 
razgraničenju“ (Ljiljanka i Slavko Holetić) 103

9. Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi i  
montaži klima uređaja u poslovnom prostoru u 
Jastrebarskom, Dr. Franje Tuđmana 47 (I. kat) 104

10. Zaključak o sklapanju Ugovora o izvođenju radova 
na izgradnji ulice Stjepana Medvedovskog-Zipe 
u Jastrebarskom s trgovačkim društvom CESTE 
JASTREBARSKO d.o.o. 104

11. Zaključak o sklapanju Ugovora o izvođenju radova  
na izgradnji produžetka ulice Kamila Tompe u 
Jastrebarskom s trgovačkim društvom CESTE 
JASTREBARSKO d.o.o. 104

12. Zaključak o sklapanju II. Aneksa Ugovora o  
stručnom nadzoru 105

13. Zaključak o sklapanju Aneksa Ugovora o  
korištenju i održavanju integralnog informacijskog  
sustava za 2014. godinu  105

14. Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o  
utvrđivanju međa i drugih granica te o novom 
razgraničenju“ (Milivoj i Josipa Lomer) 105

15. Zaključak o dodjeli prostora na privremeno  
korištenje Hrvatskoj demokratskoj zajednici –  
Gradska organizacija Jastrebarsko 106

16. Zaključak o sklapanju ugovora o prijenosu  
ugovora o opskrbi plinom  106

17. Zaključak o korištenju javne površine za postavljanje 
otvorene terase (ugostiteljski obrt „KISS“, vl. Željko 
Jerečić) 106

18. Zaključak o sklapanju Dodataka Ugovora o  
izgradnji nogostupa u Gornjem Desincu s trgovačkim 
društvom Ceste Jastrebarsko d.o.o. 107

19. Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o  
utvrđivanju međa i drugih granica te o novom 
razgraničenju“ 107

20. Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o  
utvrđivanju međa i drugih granica te o novom 
razgraničenju“ 107

21. Zaključak o sklapanju Ugovora o izvođenju 
elektromontažnih radova i ugradnji rasvjetnih tijela  
na objektu „Žitnica“ u Jastrebarskom 108

22. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Projektne  
studije „Zeleni memorijsko-edukacijski potezi/drvoredi 
grada Jastrebarsko“ 108

23. Zaključak o korištenju javne površine za postavljanje 
otvorene terase, U.O. U PROLAZU,  
vl. Mihaele Zaher iz Gorice Svetojanske, Toplice 14 108

24. Zaključak o korištenju javne površine za postavljanje 
otvorene terase, U.O. KRAJS, vl. Saše Krljana iz 
Jastrebarskog, Braće Kazić 12 109

25. Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o  
utvrđivanju međa i drugih granica te o novom 
razgraničenju“ 109

26. Zaključak o uključivanju Grada Jastrebarskog u  
izvođenje radova na izvanrednom održavanju  
lokalne ceste LC 31138 Ivančići-prodin Dol 109

27. Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o izvođenju  
radova na sanaciji klizišta nerazvrstane ceste  
Paljugi-Tihočaj s trgovačkim društvom CESTE 
JASTREBARSKO d.o.o. 110

28. Javna rasprava o prijedlogu III. ciljanih izmjena  
i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom  110

29. Zaključak o utvrđivanju prijedloga III. ciljanih  
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  
Gospodarske zone Jalševac za javnu raspravu 111

30. Zaključak o isplati subvencije za projekte razvoja  
voćarstva i povrtlarstva u 2014. godini 111

31. Zaključak o isplati subvencije za premiju osiguranja  
u 2014. godini 111

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

32. Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju  
djelatnosti dadilje na području Grada Jastrebarskog  
za 2014. godinu 112

33. Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju  
premije osiguranja za plastenike i staklenike te usjeve i 
nasade poljoprivrednika s područja Grada Jastrebarskog 
u 2014. godini s trgovačkim društvom WIENER 
OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d.  
iz Zagreba, Slovenska 24 112

34. Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca  
i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske 
Podružnica Zagrebačke županije –  
Ogranak Jastrebarsko 112

35. Zaključak o financijskoj potpori  
Nogometnom klubu Jaska 113

36. Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori  
za manifestaciju „Život i smijeh“ 113

37. Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori  
za „Školu saksofona u Jaski“ 113


