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Zaključak o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca  
(Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama  
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Grada Jastrebarskog  
u 2018.godini, te Provedbeni plan preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije 
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I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog 

za 2018. godinu   3    232
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog 

za 2018. godinu   3    233
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 3    233
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada  

Jastrebarskog za 2018. godinu   3    234
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Zaključak o sufinanciranju projekta „20. godišnjica Svetojanskih mažoretkinja“  4    291
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Zaključak o financijskoj potpori Zajednici kulturno umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog 5    323
Zaključak o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju i provođenju postupka nabave udžbenika i dopunskih 

nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola Zagrebačke županije za školsku godinu 2018/2019 5    323
Zaključak o pokroviteljstvu manifestacije „Desinečko Ivanje“  5    324
Zaključak o sklapanju ugovora s Osnovnom školom „Ljubo Babić“ Jastrebarsko radi financijske 

potpore Učeničke zadruge „Grozdek“ i Školske prometne jedinice  5    324
Zaključak o sklapanju ugovora sa Srednjom školom Jastrebarsko u svrhu sufinanciranja nagradnog  

izleta za učenike   5    324
Zaključak o sklapanju Sporazuma o naknadi troškova za nabavu udžbenika i dopunskih nastavnih 

sredstava za školsku godinu 2018/2019.   5    325
Zaključak o sufinanciranju projekta „Jaskanski Božić“  5    325
Zaključak o sufinanciranju projekata „Organizacija poetsko-glazbenih programa na području 

Grada Jastrebarskog“ i „Izdavanje knjige“     5   326
Zaključak o sufinanciranju projekta „ESDU-World dance star“       5   326
Zaključak o sufinanciranju manifestacije „Desinečko Ivanje“     5   326
Zaključak o sufinanciranju projekta Izdavanje knjige „Istine i laži o Jastrebarskom“    5   327
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice Grada Jastrebarskog za 2017. godinu          8   403
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II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog  
za 2018. godinu      9   467

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu      9   469
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu    9   470
II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog 

za 2018. godinu    9   471
II. Izmjene i dopune Programa u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog 

za 2018. godinu    9   472
Zaključak o sklapanju ugovora sa Srednjom školom Jastrebarsko u svrhu djelovanja školskog 

sportskog društva “Jastreb”     10  510
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu 11  560 
Program javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu  11  563
Program javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu  11  564
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu 11  565 
Program javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu 11  566
Zaključak o sklapanju Sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa Ekoškole  

u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu    11  579
Zaključak o sklapanju Ugovora o dodjeli namjenske potpore Župi Svetog Nikole biskupa iz Jastrebarskog 11  579
Zaključak o dodjeli namjenske potpore Župi Svetog Nikole biskupa iz Jastrebarskog  11  579
Zaključak o financijskoj potpori   11  580
Zaključak o sklapanju Dodatka Sporazuma o naknadi troškova za nabavu udžbenika i dopunskih 

nastavnih sredstava za školsku godinu 2018./2019.   11  580
Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o sufinanciranju aktivnosti „Produženi boravak učenika  

osnovne škole“ za 2018. godinu   11  581
Zaključak o sufinanciranju troškova prijevoza osoba s teškoćama u razvoju s područja Grada Jastrebarskog 

za 2018. godinu   11  581
Zaključak o tekućoj donaciji župnim Caritasima   11  581
Zaključak o sufinanciranju poklon-paketa za blagdan Svetog Nikole učenicima Osnovne škole 

 “Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić i Osnovne škole “Klinča Sela“ Klinča Sela 11  582
III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog 

za 2018. godinu   12  630
III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 12  632
II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu   12  633
III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog  

za 2018. godinu     12  633
III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području  

Grada Jastrebarskog za 2018. godinu    12  634
Zaključak o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima    12  649
Zaključak o sufinanciranju projekta „Istina o Domovinskom ratu“  12  649
Zaključak o sufinanciranju javnog cestovnog i željezničkog prijevoza osoba s invaliditetom i tjelesnim  

oštećenjima s područja Grada Jastrebarskog u 2019. godini  12  650

GLAZBENA ŠKOLA
Rješenje o imenovanju tri člana Školskog odbora Glazbene škole Jastrebarsko     1    108
Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/srbnika za učenike  

Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2018./2019. 4    264
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2017./2018.  11   571
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Glazbene škole Jastrebarsko   12   641

GOSPODARSTVO
Zaključak o dodjeli subvencije za nastup poduzetnika na sajmovima u 2017. godini  1      84
Zaključak o potpori za početak poslovanja poduzetnika u 2017. godini  1      84
Zaključak o dodjeli kapitalne potpore poduzetnicima za nabavu opreme u 2017. godini       1      85
Zaključak o dodjeli kapitalne potpore poduzetnicima za nabavu opreme u 2017. godini  1      87
Zaključak o isplati pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda na području Grada Jastrebarskog 

u 2017. godini   1      90
Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju djelatnosti dadilje na području Grada Jastrebarskog  

za 2018. godinu   1      94
Zaključak o dodjeli kapitalne potpore poduzetnicima za nabavu opreme u 2018. godini  1      95
Zaključak o dodjeli subvencije za nastup poduzetnika na sajmovima u 2018. godini  1      96
Zaključak o dodjeli potpore za početak poslovanja poduzetnika u 2018. godini  1      97
Zaključak o dodjeli potpore za početak poslovanja poduzetnika u 2018. godini  2    137
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Izvješće o izvršenju Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 3    185 
I. Izmjene i dopune Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 3    230
Zaključak o sklapanju Ugovora o najmu šatora i prateće opreme za potrebe manifestacije „Dani vina 2018.“ 4    285
Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga nastupa glazbenih izvođača na manifestaciji „Dani vina 2018.“ 4    286 
Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji   4    286
Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga zaštite osoba i imovine na manifestaciji „Dani vina 2018.“ 4    286
Zaključak o dodjeli subvencije za nastup poduzetnika na sajmovima u 2018. godini  4    288
Zaključak o dodjeli kapitalne potpore poduzetnicima za nabavu opreme u 2018. godini  4    288
Odluka o određivanju radnog vremena za vrijeme održavanja manifestacije „Dani vina 2018.“ 5    321
Zaključak o određivanju cijene ulaznica u šator za vrijeme održavanja manifestacije „Dani vina 2018“. 5    321
Zaključak o određivanju iznosa zakupnine prostora u šatoru za vrijeme održavanja manifestacije  

„Dani vina 2018.“      5   322
II. Izmjene i dopune Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2018. godinu    9   472
Zaključak o sklapanju Ugovora o potpori broj 42-06-4-18      10  505
Program razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2019. godinu  11  557
III. Izmjene i dopune Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2018. godinu      12  628

GRADONAČELNIK
Odluka o odobrenju uporabe grba Grada Jastrebarskog  1      72
Odluka o odobrenju uporabe grba Grada Jastrebarskog  1      75
Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluge održavanja poslovnih prostora za 2018. godinu 1      75
Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga radio emitiranja za 2018. godinu  1      75
Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju i održavanju SPI računalnih programa za 2018. godinu 1      75
Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi uredskog materijala  1      76
Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji   1      76
Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji   1      76
Zaključak o sklapanju Sporazuma   1      78
Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o izvođenju radova na izgradnji spremišta za električne bicikle 

u Zrinski-Frankopanskoj ulici u Jastrebarskom  1      79
Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru nad izvođenjem radova na izgradnji spremišta 

za električne bicikle u Zrinski-Frankopanskoj ulici u Jastrebarskom  1      79
Zaključak o sklapanju Sporazuma o utvrđivanju granice između Grada Jastrebarskog i Grada Samobora   1      83
Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga („Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora 

energije u zgradama javnog sektora –analiza stanja i priprema za projektiranje“) 1      83
Zaključak o sklapanju aneksa Ugovora o dodjeli kapitalnih pomoći za izgradnju i uređenje infrastrukture na  

ruralnim prostorima jedinicama lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji za 2017. godinu  
broj: A149-03-1-17   1      90

Zaključak o sklapanju Ugovora broj 66-11-8-17   1      90
Zaključak o sklapanju I Dodatka Ugovora broj 15-06-4-17-D1  1      92
Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju izrade nove katastarske izmjere katastarskih  

općina na području Zagrebačke županije u 2017. godini broj: 16-08-4-17  1      92
Zaključak o sklapanju Ugovora broj 71-11-8-17   1      92
Zaključak o sklapanju Ugovora broj 72-11-8-17   1      93
Zaključak o sklapanju Ugovora broj 73-11-8-17   1      93
Zaključak o sklapanju Ugovora broj 74-11-8-17   1      93
Zaključak o sklapanju Ugovora broj 75-11-8-17   1      93
Zaključak o sklapanju Ugovora broj 76-11-8-17   1      94
Zaključak o sklapanju Ugovora broj 77-11-8-17   1      94
Zaključak o isplati pomoći Gašpar Mirku, Čabdin 26 za ublažavanje posljedica od požara  

iz prosinca 2017. godine    1      97
Zaključak o pokroviteljstvu međunarodne znanstveno-stručne Konferencije „Natural Resources, 

Green Technology and Sustainable Development-GREEN/3“  1     98
Zaključak o sklapanju Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata 

na regionalnoj i lokalnoj razini    1     98
Zaključak o financijskoj pomoći   1     98
Zaključak o financijskoj pomoći   1     98
Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja-Stanica Samobor  1    103
Zaključak o isplati pomoći Kišan Marijanu, Vukšin Šipak 23a za ublažavanje posljedica od požara  

iz studenog 2017. godine   1    103
Zaključak o financijskoj pomoći   1    107
Zaključak o financijskoj pomoći   1    107
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Zaključak o imenovanju člana Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam  11  574
Zaključak o razrješenju člana Odbora za predstavke građana  11  574
Zaključak o imenovanju člana Odbora za predstavke građana  11  574

JAVNA NABAVA
Plan nabave za proračunsku 2018. godinu   1      73
I. izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2018. godinu  2    115
Odluka o odabiru    2    121
II. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2018. godinu  4    264
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave  7    375
III. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2018. godinu  8    405
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog 9    489
IV. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2018. godinu  10  511
Plan nabave za Proračunsku 2019. godinu   12  645

KOMUNALNA DJELATNOST
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Jastrebarskog 1      22
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 1      28
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu  1      28
Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2017. do 2022. godine 1      29
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Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja  
otpadom Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2017. do 2022. godine  1      77

Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju javnih zelenih površina na području Grada Jastrebarskog  
u 2018. godini   1      80

Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju čistoće javnih uličnih površina na području Grada Jastrebarskog  
u 2018. godini   1      81

Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju dječjih igrališta na području Grada Jastrebarskog u 2018. godini 1      81
Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Jastrebarskog 1      81
Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Jastrebarskog  

u 2018. godini   1      82
Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju autobusnih stanica na području Grada Jastrebarskog u  

2018. godini   1      82
Zaključak o sklapanju Ugovora o obavljanju poslova održavanja groblja na području Grada Jastrebarskog 

u 2018. godini   2    125
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog  

za 2017. godinu   3    177
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada  

Jastrebarskog za 2017. godinu   3    178
Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području grada Jastrebarskog  

za 2017. godinu   3    180
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu  3    181
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za  

2018. godinu   3    225
I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  

Grada Jastrebarskog za 2018. godinu     3    226
I. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog 

za 2018. godinu   3    229
II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Grada Jastrebarskog   9    462 
II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog 

za 2018. godinu   9    464 
II. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog 

za 2018. godinu   9    465
Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu 11  553
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu 11  555
Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade  11  573
Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciraju održavanja mjesnog groblja „Draganići“ 2018. godini      11  576
Zaključak o donošenju Izvedbenog programa zimske službe za 2018./2019. godinu na području  

Grada Jastrebarskog   11  578
III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  

Grada Jastrebarskog za 2018. godinu   12  625
III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog  

za 2018. godinu   12  627
Odluka o komunalnoj naknadi Grada Jastrebarskog   12  636
Zaključak o sklapanju Ugovora o izvođenju radova na iscrtavanju horizontalne prometne signalizacije  

na području grada Jastrebarskog   12  648

NAGRADE I PRIZNANJA
Odluka o javnim priznanjima Grada Jastrebarskog   4    255
Zaključak o dodjeli „Nagrade Grada Jastrebarskog“ - DVD Čabdin  9    486
Zaključak o dodjeli „Nagrade Grada Jastrebarskog“ - Gradsko kazalište Jastrebarsko  9    486
Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o izgledu i opisu javnih priznanja Grada Jastrebarskog 10  503
Pravilnik o izgledu i opisu javnih priznanja Grada Jastrebarskog  10  518

NEKRETNINE
Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog osnivanjem prava plodouživanja 

u korist Sportske zajednice Grada Jastrebarsko, te unosom nekretnina u trgovačko društvo  
Ceste Jastrebarsko d.o.o. povećanjem temeljnog kapitala  1    72

Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju postojećih međa i drugih granica  
te o novom razgraničenju“      1   78

Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje sanitarne kanalizacije naselja Donja Reka 2   122
Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje kanalizacije Zagrebačke ulice u Jastrebarskom 2    122
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Zaključak o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu stjecanja prava vlasništva nekretnina 
 radi izgradnje glavne gradske prometnice GG1 Sjever-Murat u Jastrebarskom  2    123

Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju nekretnina za potrebe obavljanja redovne djelatnosti  
Centra za kulturu  Jastrebarsko   2    124

Zaključak o sklapanju Ugovora o postavljanju stupne TS 20/04 kV oznake TS Domagović 2 i polaganju 
SN priključka i utvrđivanju služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog u korist  
HEP-ODS d.o.o. Elektra Karlovac   2    126

Zaključak o izmjeni Zaključka o utvrđivanju popisa javnih sportskih građevina u vlasništvu Grada Jastrebarskog     2    127
Zaključak o kupnji nekretnine   2    127
Zaključak o sklapanju Ugovora o postavljanju stupne TS 10 (20)/0,4 kV „Volavje 2“ i  

SN kabela 10 (20) kV2. skupine i utvrđivanju služnosti na nekretninama u vlasništvu  
Grada Jastrebarskog u korist HEP-ODS d.o.o. Elektra Karlovac   2   128

Zaključak o prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog za izgradnju 
Infrastrukturne građevine „Transformatorske trafostanice 20/0,4 kV 2x1000 kVA oznake  
TS Sajmište Rasklopište sa SN kabelskim priključnim vodovima u Jastrebarskom“ 2    129

Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje elektroenergetskog objekta TS 20/0,4 kV 
„Sajmište Rasklopište“ sa SN kabelskim priključnim vodovima  2    129

Zaključak o dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog na korištenje udrugama  2    132
Zaključak o davanju suglasnosti na Plan posebnih dijelova zgrade i Projekt etažiranja stambene zgade  

u Jastrebarskom, ulica dr. Franje Tuđmana 79-81 i ovjeri Očitovanja volja  2    133
Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju postojećih međa i drugih granica 

te o novom razgraničenju“   3    237
Zaključak o sklapanju ugovora o korištenju dijela nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog s  

Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Sveta Jana za potrebe obavljanja redovne djelatnosti 3    238
Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje sanitarne kanalizacije naselja Donja Reka 3    238
Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje sanitarne kanalizacije Zagrebačke ulice u Jastrebarskom   3    239
Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje sanitarne kanalizacije naselja Donje Izimje 3    239
Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje kolektora Domagović-UPOV-VIII faza 3    240
Zaključak o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu stjecanja prava vlasništva nekretnina radi 

 rekonstrukcije i izgradnje dijela ulice Petra Svačića u Jastrebarskom  3    240 
Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovoru o korištenju javne površine za postavljanje otvorene terase 3    242
Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnine   4    263
Zaključak o korištenju javne površine za postavljanje otvorene terase-Štefica Ivančić,  

vl.obrta CAFFE BAR MAXIM   4    271
Zaključak o korištenju javne površine za postavljanje otvorene terase, MATASIĆ USLUGE d.o.o. 

-Marittimo club   4   271
Zaključak o dodjeli poslovnog prostora na korištenju Udruzi umirovljenika Jastrebarsko  4   272
Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju postojećih međa i drugih granica  

te o novom razgraničenju“    4  274
Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu postavljanja automatske meteorološke postaje  4   274
Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje transportnog kolektora D1   4   275
Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje kolektora Domagović-UPOV-VIII faza  4   275
Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje odvodnje naselja Volavje-Novaki Petrovinski-Domagović       4   276
Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnine (k.č.br.2514/2 k.o. Slavetić)   4   276
Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnine (k.č.br.14/7 Plešivica)   4   276
Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju postojećih međa i drugih granica  

te o novom razgraničenju“    5   319
Zaključak o dodjeli nekretnine na korištenje Sportskoj zajednici Grada Jastrebarskog   5   320
Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora   5   321
Zaključak o sklapanju ugovora o korištenju nekretnine   6   331
Zaključak o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju postojećih međa i drugih granica  

te o novom razgraničenju“    6   331
Zaključak o sklapanju predugovora o zamjeni nekretnina   6   332
Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje transportnog kolektora D1   6   332
Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje retencijskih bazena RB1 i RB2   6   333
Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje retencijskih bazena RB1 i RB2 (k.o.Cvetković)  6  333 
Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda PALJUGI  6   334
Zaključak o dodjeli nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog na korištenje udrugama   6   334
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra    7   374
Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog  8   415
Zaključak o sklapanju ugovora o korištenju nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog s  

Dobrovoljnim Vatrogasnim društvom Belčići za potrebe obavljanja redovne djelatnosti   8   416
Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Ministarstvom turizma  

Republike Hrvatske i isplati naknade    9   487
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Zaključak o odabiru ponuditelja u postupku javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu  
Grada Jastrebarskog    9  488

Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnine   10       506
Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje sanitarne kanalizacije naselja Gornja Reka 10  506
Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju javne površine za postavljanje otvorene terase 10  507
Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu postavljanja SN priključka za TS 10(20)/0,4 kV Plešivica 10  509
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra   11  573 
Zaključak o kupnji nekretnina    11  573
Zaključak o sklapanju ugovora o korištenju nekretnine za potrebe obavljanja redovne djelatnosti 

trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o.   11       576

PRIJAM U SLUŽBU
Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima  

Grada Jastrebarskog za 2018. godinu   2   113
Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Jastrebarskog za 2018. godinu  2   114
Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 6   329

POLJOPRIVREDA
Zaključak o kapitalnoj potpori za razvoj proizvodnje i marketing poljoprivrednih proizvoda u 2017. godini 1      84
Zaključak o kapitalnoj potpori za premiju osiguranja u 2017. godini  1      85
Zaključak o kapitalnoj potpori za premiju osiguranja u 2017. godini  1      86
Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2017. godini 

- sektor vinogradarstvo i vinarstvo   1      88
Zaključak o kapitalnoj potpori za povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u 2017. godini 

- nabava opreme   1      88
Zaključak o kapitalnoj potpori za povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u 2017. godini 

- promocija proizvoda   1      88
Zaključak o kapitalnoj potpori za povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u 2017. godini 

- objekti za prodaju   1      89
Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2017. godini   

- sektor stočarstvo/ratarstvo/voćarstvo/povrćarstvo/cvjećarstvo  1      89
Zaključak o kapitalnoj potpori za premiju osiguranja u 2017. godini  1      90
Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini 

- sektor stočarstvo/ratarstvo/voćarstvo/povrćarstvo/cvjećarstvo  1      96
Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini 

- sektor vinogradarstvo i vinarstvo   1      96
Zaključak o kapitalnoj potpori za premiju osiguranja u 2018. godini  1      97
Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini 

- sektor stočarstvo/ratarstvo/voćarstvo/povrćarstvo/cvjećarstvo  2    137
Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 3    182
Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini 

- sektor vinogradarstvo i vinarstvo   3    246
Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini  

- sektor stočarstvo/ratarstvo/voćarstvo/povrćarstvo/cvjećarstvo  3    246
Zaključak o kapitalnoj potpori za premiju osiguranja u 2018. godini  3    247
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Jastrebarsko 4    263
Zaključak o sklapanju ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

-Batušić Ivica, Cvetković 177   4    282
Zaključak o sklapanju ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

-Boričević Marijan, Cvetković 164   4    283
Zaključak o sklapanju ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

-Šegudović Mirko, Cvetković 152   4    283
Zaključak o sklapanju ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 

-Šiktar Stjepan, Izimje 17   4    283
Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini 

- sektor stočarstvo/ratarstvo/voćarstvo/povrćarstvo/cvjećarstvo  4    287
Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini - sektor stočarstvo/ratarstvo    4    287
Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini 

-sektor vinogradarstvo i vinarstvo   4    287
Zaključak o kapitalnoj potpori za premiju osiguranja u 2018. godini  4    288
Zaključak o sufinanciranju projekta „Sport povezuje biznis“  5    323
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina 

te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu  12  637
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PRORAČUN
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2017. 1     72
Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu  3    151
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Jastrebarskog za 2017. godinu  3    177
 I. izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu  3    197
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2018. godine 3    236
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujak 2018. godine 3    236
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2018. 4    264
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2018. 8    379
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2018. godine 8    404
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2018. godine 8    404
II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu  9    419
II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Jastrebarskog za razdoblje 2018.-2020. godine 9    453
Proračun Grada Jastrebarskog za 2019. godinu i projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu 11  521
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2019. godinu  11  551
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec listopad 2018. 11  575
III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu  12  585
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2018. godine 12  642

PROSTORNO PLANIRANJE
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za  

IX. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog  3   243
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za  

V. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom 3   244
Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog  4   258
Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac 4   260
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za  

IX. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog  4    277
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. izmjene 

 i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom 4    279
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 

VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Jastrebarskog  4    281
Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog 5    320
Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  

Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom   5    320
Zaključak o utvrđivanju prijedloga IX. izmjena i dopuna prostornog uređenja Grada Jastrebarskog 

za javnu raspravu   11  577
Zaključak o utvrđivanju prijedloga V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone  

Jalševac u Jastrebarskom za javnu raspravu   11  577
Zaključak o utvrđivanju VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Sjevernog djela centra Jastrebarskog  

za ponovnu javnu raspravu   11  577

SAVJET MLADIH
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za razdoblje od  

1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine   3   236
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Jastrebarsko 4   257
Zaključak o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika  

članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog  4   257
Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog  8   404
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za razdoblje  

od 1. siječnja do 21. rujna 2018. godine   11  571
Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2019. godinu 11  572
Zaključak o izboru predsjednice Savjeta mladih Grada Jastrebarskog  11  572
Zaključak o izboru zamjenika predsjednice Savjeta mladih Grada Jastrebarskog  11  572

TURIZAM
Zaključak o financijskoj pomoći Turističkoj zajednici Grada Jastrebarskog  1      94
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 3    196
Zaključak o financijskoj pomoći Turističkoj zajednici Grada Jastrebarskog  5    322
Zaključak o sklapanju II. Dodatka Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za poticanje razvoja javne  

turističke infrastrukture u Zagrebačkoj županiji za 2017. godinu  5    322
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VATROGASTVO
Zaključak o sklapanju Ugovora o kapitalnoj donaciji Vatrogasnoj zajednici Grada Jastrebarskog 1     87
Zaključak o pokroviteljstvu manifestacije „20. obljetnica tamburaškog orkestra DVD-a Čabdin“ 1     87
Zaključak o sufinanciranju manifestacije „Memorijalni vatrogasni kup Andrej Braje-Dejko“  1   101
Zaključak o sklapanju Ugovora s Vatrogasnom zajednicom Grada Jastrebarskog  1    106
Zaključak o sufinanciranju manifestacije „Međunarodno vatrogasno natjecanje 8. Kup DVD-a Petrovina 2    133
Zaključak o sklapanju Ugovora o kapitalnoj donaciji DVD-u Guci  2    134
Zaključak o sklapanju Ugovora o kapitalnoj donaciji DVD-u Donji Desinec  2    134
Zaključak o sklapanju Ugovora o kapitalnoj donaciji DVD-u Plešivica  2   135
Zaključak o kapitalnoj donaciji DVD-u Stankovo   4   289
Zaključak o pokroviteljstvu vatrogasnog natjecanja „8. Kup DVD-a Petrovina“  4   292
Zaključak o pokroviteljstvu proslave „50 godina rada Puhačkog orkestra DVD-a Plešivica“  5   324
Zaključak o sufinanciranju projekta „Proslava 80 godina rada puhačkog orkestra DVD Domagović“    5   325
Zaključak o pokroviteljstvu vatrogasnog natjecanja „2. memorijalni vatrogasni kup Andrej Braje - Dejko“ 8   415
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 9   486

VODE JASTREBARSKO d.o.o.
Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći Trgovačkom društvu Vode Jastrebarsko d.o.o. 1    79
Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći T.D. Vode Jastrebarsko d.o.o. za javnu odvodnju  

- izgradnju odvodnje u Radničkoj cesti   4    289
Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći T.D. Vode Jastrebarsko d.o.o.  8    410
Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu VODE JASTREBARSKO d.o.o. 10  508
Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu VODE JASTREBARSKO d.o.o 10  508
Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu VODE JASTREBARSKO d.o.o. 10  508
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2017. godinu 12  642
Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći T.D. Vode Jastrebarsko d.o.o.  12  648

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog  

za 2017. godinu   3   189 
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog 

za 2018. godinu   3    231
Program javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu 11       567
Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Jastrebarskog za 2017. godinu  11       568
II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog  

za 2018. godinu   12  635

Izdavač: Grad Jastrebarsko - Urednica Irena Strmečki Šlat, dipl. iur.. - List izlazi prema potrebi.
Grafičko oblikovanje: Naklada Slap, Jastrebarsko, Dr. F. Tuđmana 33.


