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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08), članka 10. stavka 1., točka 5. Pravilnika o
postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“,
broj 55/09 i 139/10), članka 2. Odluke o izvršenju proračuna
Grada Jastrebarskog za 2012. godinu („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 9/11 i 5/12) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09),
Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 18. sjednici održanoj 28.
lipnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o zaduženju Grada Jastrebarskog za kapitalni projekt
izgradnje komunalne infrastrukture
Članak 1.
Radi osiguranja sredstava za kapitalni projekt izgradnje
komunalne infrastrukture, koji se sastoji od izgradnje obilazne
gradske prometnice GG1-sjever i GG1-jug, dječjeg vrtića Radost
– Desinec te izgradnje mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj, Grad
Jastrebarsko zadužuje se u iznosu od 13.500.000,00 kuna (trinaestmilijunapetstotisućakuna).
Članak 2.
Banka kreditor je Hrvatska banka za obnovu i razvitak
(HBOR), Zagreb, Strossmayerov trg 9.
Članak 3.
Grad Jastrebarsko zadužuje se pod slijedećim uvjetima:
a) Iznos kredita:

13.500.000,00 kuna
(trinaestmilijunapetstotisućakuna).

b) Naziv projekta: Ulaganja u komunalnu infrastrukturu na
području grada Jastrebarsko.
c) Krajnji rok
korištenja:

Do 31.07.2013. godine, koji je ujedno i
datum prijenosa kredita u otplatu. Broj
pojedinačnih korištenja kredita ograničava
se do 20 korištenja. Korištenje kredita je
sukladno dinamičkom planu korisnika kredita
koji je i HBOR-u prihvatljiv, s tim da je
Korisnik kredita u obvezi najmanje 15 dana
prije povlačenja sredstava pisanim putem
obavijestiti HBOR o povlačenju sredstava
kredita.

d) Rok i način
otplate:

U 40 (četrdeset) jednakih uzastopnih
tromjesečnih rata koje utvrđuje HBOR, a od
kojih prva dospijeva na naplatu 31.10.2016.
godine.

e) Kamatna stopa: 4,00 (četiri) % godišnje fiksno.
Kamata se obračunava i naplaćuje
tromjesečno na iskorišteni iznos kredita.
f) Interkalarna
kamata:

U razdoblju korištenja kredita na iskorišteni
iznos kredita obračunavat će se kamata u
visini redovne. Kamate se obračunavaju i
naplaćuju kvartalno.

g) Naknada za
obradu zahtjeva:

HBOR će Korisniku kredita, jednokratno,
prije ili istovremeno s prvim korištenjem
kredita naplatiti naknadu u visini 0,80 % na
iznos odobrenog kredita.

h) Naknada
za rezervaciju
sredstava:

HBOR će na neiskorišteni iznos kredita
obračunavati i naplaćivati naknadu za
rezervaciju sredstava u visini 0,25% godišnje.
Obračun i naplata ove naknade vrši se
kvartalno u skladu s Odlukom o naknadama
za usluge koje obavlja HBOR.

i) Zatezna
kamata:

12 % godišnje, promjenjiva sukladno Odluci o
kamatnim stopama HBOR-a.

j) instrument
osiguranja
plaćanja

Mjenice i zadužnice

Članak 4.
Sredstva za otplatu glavnice i kamata, kao i pripadajuća
naknada, po predmetnom kreditnom zaduženju osigurana su u
proračunu Grada Jastrebarskog za 2012. godinu te Projekcijama
Proračuna za 2013. i 2014. godinu, dok će se sredstva za otplatu
kredita u narednim godinama osigurati u proračunima Grada Jastrebarskog do konačne otplate kredita 2026. godine.
Članak 5.
Ovlašćuje se obnašatelj dužnosti Gradonačelnika, zamjenik
Gradonačelnika Grada Jastrebarskog, Zvonimir Novosel da zaključi s kreditorom Ugovor o kreditu nakon dobivene suglasnosti
Vlade Republike Hrvatske na kreditno zaduženje Grada Jastrebarskog.
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Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/12-1/04
URBROJ: 238/12-01-12-4
Jastrebarsko, 28. lipnja 2012.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Na temelju članaka 67., 68. i 196. stavaka 1, 2 i 3 Zakona o vodama (“Narodne novine” 153/09 i 130/11) te članka 37. stavka 18.
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ 07/09), a po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatskih
voda KLASA: 325-04/12-01/155, URBROJ: 374-25-4-12-4, od
23. 05. 2012., Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 18. sjednici
održanoj 28. lipnja, 2012. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o odvodnji otpadnih voda
na području Grada Jastrebarskog
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području Grada Jastrebarskog (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se sadržaj
odredbi kojima se, temeljem ovlasti iz Zakona o vodama NN
153/09. 63/11 i 130/11. (u daljnjem tekstu: Zakon) i drugih važećih propisa iz vodnog gospodarstva određuje osobito:
1. način odvodnje otpadnih voda s određene aglomeracije,
uključivo iz naseljenih mjesta i izvan njih,
2. način odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje,
3. zemljopisne podatke o mjestima ispuštanja otpadnih voda iz
sustava javne odvodnje u tijela površinskih voda,
4. uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima Grada Jastrebarskog na kojima je i na kojima nije izgrađen sustav javne
odvodnje,
5. granične vrijednosti emisija otpadnih voda koje nisu tehnološke a koje se ispuštaju u građevine javne odvodnje , sabirne
i septičke jame,
6. podatke o nadležnostima održavanja sustava javne odvodnje,
7. uvjeti održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama,
8. upućivanje na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,
9. obavijest o tijelima nadzora nad provedbom i izvršenjem Odluke,
10. osnovne odredbe o cijenama usluga javne odvodnje,
11. prekršajne odredbe te
12. prijelazne i završne odredbe
Članak 2.
Djelatnost javne odvodnje na području Grada Jastrebarskog
čine poslovi prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja
Grada Jastrebarskog, njihovo dovođenje do centralno uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda, pročišćavanje i ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u prijemnik (sabirni kanal). Isto se obavlja u
aglomeracijama unutar granica Grada Jastrebarskog, a izvršava
se putem pravne osobe kojoj su ti poslovi povjereni na način i
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pod uvjetima utvrđenim Zakonom ( u daljnjem tekstu: Javni isporučitelj).
Komunalne vodne građevine za javnu odvodnju čine –kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za
odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice,
uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja
nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, ispusti u prijemnik i druge građevine pripadajuće ovim građevinama,
uključujući sekundarnu mrežu.
Komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj uporabi
i u vlasništvu su javnog isporučitelja vodne usluge.
Pod Javnim isporučiteljem podrazumijeva se u ovoj Odluci
trgovačko društvo Vode Jastrebarsko d.o.o.
Članak 3.
Otpadne vode u smislu ove Odluke jesu komunalne otpadne
vode, tehnološke otpadne vode, sanitarne otpadne vode, onečišćene oborinske vode i rashladne otpadne vode.
Komunalne otpadne vode su otpadne vode sustava javne
odvodnje koje čine sanitarne otpadne vode, oborinske vode ili
otpadne vode koje su mješavina sanitarnih otpadnih voda s tehnološkim otpadnim vodama i/ili oborinskim vodama određene
aglomeracije
Tehnološke otpadne vode su sve otpadne vode koje nastaju
u tehnološkim postupcima i ispuštaju se iz industrijskih objekata
za obavljanje bilo kakve gospodarske djelatnosti osim sanitarnih
otpadnih voda i oborinskih onečišćenih voda.
Sanitarne otpadne vode su otpadne vode koje se nakon korištenja ispuštaju iz stambenih objekata, ugostiteljstva, ustanova,
vojnih objekata i drugih neproizvodnih djelatnosti i uglavnom
potječu od ljudskog metabolizma i aktivnosti kućanstava.
Onečišćene oborinske vode su otpadne vode koje nastaju
ispiranjem oborina s površina prometnica, parkirališta ili drugih
manipulativnih površina, postupno otapajući onečišćenja na navedenim površinama, koje otječu u sustave javne odvodnje ili
izravno u površinske vode.
Rashladne otpadne vode su otpadne vode koje nastaju u
tehnološkom procesu za hlađenje dijela tehnološkog procesa.
Sustav javne odvodnje označava skup objekata, uređaja i
postupaka za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih voda,
njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanja, pročišćavanja
i izravnoga ili neizravnoga ispuštanja u površinske vode, obrade mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti
poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje
tim građevinama: javna odvodnja uključuje i crpljenje i odvoz
otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.
Uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda
(UPOV) su komunalne vodne građevine s postrojenjima u kojima se pročišćavaju otpadne vode iz sustava javne odvodnje prije
njihova ispuštanja u prirodni prijemnik.
Interni sustav odvodnje je skup građevina, uređaja i opreme
za sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda iz pojedinim građevina odnosno nekretnina do spoja na sustav javne odvodnje.
Septička jama-taložnica je građevina za prikupljanje sanitarnih otpadnih voda sa vodonepropusnim stjenkama i dnom a
sastoji se od tri komore i preljeva.
Sabirna jama je jednokomorna vodonepropusna građevina
bez preljeva i ispusta za prikupljanje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda.
Članak 4.
Vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici zemljišta i objekata na području Grada Jastrebarskog dužni su odvodnju sa svo-
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jih zemljišta i građevina vršiti u skladu sa odredbama Zakona,
Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, Općim i
tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, odredbama ove Odluke i prateće važeće zakonske regulative.
II. NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA S ODREĐENE
AGLOMERACIJE, UKLJUČIVO IZ NASELJENIH
MJESTA I IZVAN NJIH
Članak 5.
Odvodnja otpadnih voda obavlja se na uslužnom području
koje se sastoji od aglomeracijskog područja Jastrebarsko, a obuhvaća naselja: Jastrebarsko, Čabdin, Cvetković, Zdihovo, Gornji i Donji Desinec, Gornju i Donju Reku, Domagović, Novaki
Petrovinski, Volavje, Petrovina, Izimje Gornje i Donje, Čeglje,
Prhoč.
Odvodnja otpadnih voda vrši se putem posebnih sustava, građevina i uređaja na pojedinim česticama zemljišta, koje se prema
namjeni dijele na:
–– sustav javne odvodnje
–– sustav interne odvodnje koji je spojen na sustav javne odvodnje
–– sustav interne odvodnje koji je spojen na sabirnu ili septičku
jamu,
–– sustav interne odvodnje, spojen preko odgovarajućeg uređaja
za pročišćavanje otpadnih voda u prijemnik,
Odvodne instalacije, građevine i uređaji navedeni u prethodnom stavku moraju biti izvedeni i održavani tako:
–– da osiguravaju valjanu odvodnju potrebnih količina vode;
–– da se u uvjetima njihovog normalnog korištenja isključi mogućnost onečišćenja okoliša, zbog njenog površinskog izlijevanja ili prodiranja onečišćenih voda u podzemne slojeve;
–– da se spriječi pojava i prijenos zaraznih bolesti;
–– da su vodonepropusni
–– da se spriječi uspor odnosno vraćanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u sustav interne odvodnje
–– da su osobe koje ih održavaju maksimalno sigurne tijekom
rada.
Zabranjeno je ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda u tijela podzemnih voda.
Članak 6.
Na području Grada Jastrebarskog gdje postoji sustav javne
odvodnje otpadne vode odvode se mješovitim i razdjelnim sustavom javne odvodnje.
Mješovitim sustavom javne odvodnje odvode se zajedno sve
otpadne vode putem sustava javne odvodnje, pročišćavaju na
centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda i ispuštaju
u prijemnik.
Razdjelnim sustavom javne odvodnje odvode se zasebno
sanitarne, tehnološke i rashladne otpadne vode putem sustava
odvodnje komunalnih otpadnih voda i centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u prijemnik, a zasebno oborinske vode
prema uvjetima propisanim Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Na području Grada Jastrebarskog razvoj daljnjeg sustava javne odvodnje mora se bazirati na izgradnji razdjelnog tipa.
Svugdje gdje je tehnički i ekonomski opravdano, potrebno
je s postojećeg mješovitog sustava javne odvodnje prijeći na
razdjelni sustav odvodnje.
Članak 7.
Na području gdje ne postoji izgrađen sustav javne odvodnje
otpadne vode odvode se na način propisan u glavi 7.) ove odluke.
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II a. INTERNI SUSTAV ODVODNJE
OTPADNIH VODA
Članak 8.
Sustav interne odvodnje čine instalacije, građevine i uređaji
za sakupljanje, pročišćavanje otpadnih voda, ako je potrebno i
odvođenje otpadnih voda iz građevina i zemljišta do kontrolnog
okna ili septičke ili sabirne jame odnosno do biološkog uređaja za
pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda.
Pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili korisnici građevine
ili druge nekretnine obvezne su odvoditi otpadne vode sustavom
interne odvodnje u sustav javne odvodnje.
Ako ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje može se privremeno, dok se ne
postignu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, priključiti na sabirnu ili iznimno septičku jamu, odnosno putem odgovarajućeg biološkog uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih
voda ispustiti u prijemnik u skladu s posebnim uvjetima nadležnih tijela.
Članak 9.
Vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik internog sustava
odvodnje mora dozvoliti pregled instalacija i građevina internog
sustava službenim osobama Javnog isporučitelja u cilju provjere
provođenja ove Odluke.
Službene osobe Javnog isporučitelja prije pregleda će se
predstaviti posebnom iskaznicom.
Članak 10.
Vlasnik, odnosno korisnik internog sustava odvodnje dužan
je instalacije, građevine i uređaje internog sustava odvodnje održavati u ispravnom stanju.
III. NAČIN ODVODNJE ONEČIŠĆENIH OBORINSKIH
VODA KOJE SE NE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE
ODVODNJE
Članak 11.
Odvodnja onečišćenih oborinskih voda podrazumijeva odvodnju oborinskih voda s javno prometnih površina, površina u
krugu industrijskih postrojenja i benzinskih crpki, koje se ispuštaju u otvoreni, prirodni ili regulirani kanal ili potok putem otvorenih ili zatvorenih kanala preko pjeskolova i separatora.
Članak 12.
Sustav odvodnje onečišćenih oborinskih voda čine građevine, instalacije i uređaji za prikupljanje i pročišćavanje onečišćenih oborinskih voda s površina iz članka 11. ove odluke koje se
odvode prirodnim koritima, izgrađenim otvorenim ili zatvorenim
kanalima.
U sustav odvodnje onečišćenih oborinskih voda ne smiju se
ispuštati sanitarne i tehnološke otpadne vode.
Građevine i uređaji za odvodnju onečišćenih oborinskih voda
koje su sastavni dio javne ceste, a nisu vezane na sustav javne
odvodnje, održavaju se kao sastavni dio javne ceste sukladno
odredbama Zakona o cestama.
Članak 13.
Onečišćene oborinske vode moraju se prije ispuštanja u vodotoke, otvorene ili zatvorene kanale pročistiti do graničnih vrijednosti emisija otpadnih voda, koje su u skladu sa zahtjevima za
ispuštanje u površinske vode.
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IV. UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA NA
PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG NA KOJIMA
JE I NA KOJIMA NIJE IZGRAĐEN SUSTAV JAVNE
ODVODNJE
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Radi sprječavanja iznenadnih onečišćenja vode kada ne radi
uređaj za obradu tehnoloških otpadnih voda, kontrolno mjerno
okno mora imati zapornicu kojom se onemogućava ulaz netretiranih voda u sustav javne odvodnje.

Članak 14.

Članak 18.

Svako zemljište koje čini jednu građevnu česticu ili na kojem je smješten jedan objekt koji čini zaokruženu cjelinu, a na
korištenju jednog korisnika, može dobiti u pravilu jedan kanalizacijski priključak.

U ulicama u kojima su zgrade izvedene u nizu, kontrolno
okno internog sustava odvodnje izvodi se izvan zgrade neposredno uz građevinu.

Iznimka se može dozvoliti jedino u slučaju ako se ustanovi
investicijsko-tehničkom dokumentacijom da bi zbog izvanredno
nepovoljnih prilika tehničko rješenje s jednim priključkom bilo
osobito nepovoljno i ekonomski neprihvatljivo.
Članak 15.
Svako zemljište koje čini jednu građevnu česticu ili na koje je
smješten objekt koji čini zaokruženu cjelinu, a koje ne graniči sa
javnim površinama opremljenim sustavom javne odvodnje može
se priključiti na sustav javne odvodnje izvedbom kanalizacijskog
priključka preko zemljišta koje izravno graniči sa javnom površinom, uz uvjet da se pribavi suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno da se putem nadležnog tijela riješe imovinsko pravni odnosi
za izvedbu i održavanje priključka.
Članak 16.
Priključkom na sustav javne odvodnje smatra se dio odvodnog cjevovoda od kontrolnog, odnosno kontrolnog mjernog okna
pripadajućeg objekta do revizijskog okna priključka. Kod postojećih kanalizacijskih priključaka, priključak na sustav javne odvodnje smatra se dio od kontrolnog, odnosno kontrolnog mjernog
okna pripadajućeg objekta do spoja na kanalizacijsku cijev.
Izgradnju i rekonstrukciju priključka na sustav javne odvodnje izvodi Javni isporučitelj ili pravna ili fizička osoba kojoj je
Javni isporučitelj povjerio izvođenje radova, na teret korisnika.
Troškove pregleda, održavanja, odštopavanja i čišćenja priključka snose vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici.
Priključak na sustav javne odvodnje mora se izvesti na način
kako je regulirano Zakonom, Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine i Općim i tehničkim uvjetima isporuke
vodnih usluga.
Članak 17.
Spoj internog sustava odvodnje na sustav javne odvodnje
vrši se preko kontrolnog okna, a za industrijske objekte, stambene zgrade i ostale poslovne građevine preko kontrolnog mjernog
okna.
U kontrolnom mjernom oknu moguće je mjeriti protok otpadnih voda i uzimati uzorke za kontrolu kakvoće otpadnih voda.
Pravne i fizičke osobe koje tijekom jednog dana ili u kraćem
vremenu u kojem se odvija tehnološki postupak, ispuštaju otpadne vode u prosjeku 10 l/s dužne su imati, koristiti, održavati u
ispravnom stanju, uređaj za mjerenja protoka vode i za automatsko uzimanje uzoraka pri promjeni protoka vode.
Kontrolno odnosno kontrolno mjerno okno mora se nalaziti
na zemljištu vlasnika ili drugog zakonitog posjednika, a na granici sa javnom površinom opremljenom sustavom javne odvodnje.
Kontrolno, odnosno, kontrolno mjerno okno se mora nalaziti
na mjestu do kojeg je osiguran nesmetan pristup.
Korisnik internog sustava odvodnje dužan je u svako vrijeme omogućiti službenim osobama Javnog isporučitelja nesmetan
pristup kontrolnom odnosno kontrolnom mjernom oknu.

U ulicama u kojima su zgrade izvedene u nizu, ako građevine nisu izgrađene na regulacijskom pravcu, kontrolno okno se
izvodi na prostoru između regulacijskog i građevinskog pravca.
Članak 19.
U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne vode
čije vrijednosti graničnih emisija nisu u skladu s Pravilnikom i
ovom odlukom, otrovne, krute, tekuće ili plinovite tvari, tvari
koje mogu same ili u reakciji s drugim tvarima ometati proces
pročišćavanja otpadnih voda, tvari onečišćene patogenim bakterijama i virusima, radioaktivne tvari, organska otapala, nafta i
njeni derivati, krute, viskozne i agresivne tvari odnosno tvari koje
mogu izazvati opasnost za zdravlje ili život djelatnika koji rade
na održavanju sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda.
Sustav javne odvodnje potrebno je osigurati da ne dođe do
oštećenja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda te opreme i rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.
Članak 20.
Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje
obvezna je izgradnja vodonepropusnih sabirnih jama bez ispusta
i preljeva ili biološkog uređaja koji svojim radom osiguravaju
kakvoću pročišćenih otpadnih voda za ispuštanje u površinske
vode sukladno Pravilniku.
Iznimno se za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda može dopustiti izgradnja septičkih jama kada područje nije osjetljivo i ako
se dokaže da se nakon obrade otpadnih voda u septičkoj jami
može osigurati kakvoća otpadnih voda za ispuštanje u površinske
vode propisana Pravilnikom.
Otpadne vode ne smiju se ispuštati u podzemlje bez obzira na
stupanj pročišćavanja.
Nakon što se izgradi sustav javne odvodnje pravne i fizičke
osobe dužne su se priključiti na njega u skladu s važećom Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine i Općim i
tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.
Nakon priključenja sustava interne odvodnje na sustav javne
odvodnje, vlasnik ili korisnik građevine ili nekretnine, obvezan je
postojeću građevinu koja više nije u upotrebi odstraniti ili sanirati
na vlastiti trošak.
Ako uspostava sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda nije ekonomski opravdana u odnosu na učinke zaštite
vodnog okoliša, koristit će se pojedinačni sustavi ili drugo odgovarajuće pročišćavanje kojim se postiže ista razina zaštite vodnog
okoliša s ispuštanjem u površinske vode.
Članak 21.
U septičke jame - taložnice smiju se ispuštati samo sanitarne
otpadne vode uz uvjet iz članka 20. ove odluke.
U sabirne jame mogu se ispuštati samo:
–– sanitarne otpadne vode i
–– tehnološke otpadne vode pročišćene sukladno Pravilniku.
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Članak 22.

Oborinske i površinske vode ne smiju se ispuštati u sabirne
odnosno septičke jame.
Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja sabirnih odnosno septičkih jama u sustav javne odvodnje bez suglasnosti javnog isporučitelja.
V. SASTAV OTPADNIH VODA KOJE SE ISPUŠTAJU U
SUSTAV JAVNE ODVODNJE
Članak 23.
U sustav javne odvodnje smiju se iz internog sustava odvodnje ispuštati samo otpadne vode koje po svom sastavu odgovaraju odredbama važećeg Pravilnika.
Granične vrijednosti tehnoloških otpadnih voda industrija za
koje Pravilnikom nisu propisane posebne vrijednosti prema vrsti
djelatnosti, moraju biti u skladu s osnovnom tablicom kojom su
propisane granične vrijednosti emisija otpadnih voda prema mjestu ispuštanja.
Pravne i fizičke osobe koje svoje otpadne vode ispuštaju iz
proizvodnih i drugih građevina za čije je ispuštanje potrebna vodopravna dozvola, obvezne su osigurati redovito uzorkovanje i
ispitivanje kakvoće otpadnih voda putem ovlaštenog laboratorija.
Uzorak otpadne vode se uzima u kontrolnom mjernom oknu
interne kanalizacije.
Uzimanje uzoraka otpadnih voda za kontrolne analize obavljaju stručne osobe ovlaštenog laboratorija u prisutnosti odgovorne osobe korisnika internog ili javnog sustava odvodnje.
O rezultatima analiza i količinama otpadnih voda pravne i
fizičke osobe iz stavka 3. ovog članka moraju voditi očevidnik i
o rezultatima ispitivanja obavještavati, osim zakonski propisanih
nadležnih tijela i Javnog isporučitelja.
Ako se temeljem rezultata kontrolnih analiza utvrdi da sastav
otpadnih voda korisnika internog sustava ili sustava javne odvodnje ne zadovoljava kvalitetu propisanu važećim zakonskim propisima, Pravilnikom i vrijednostima uvjetovanim vodopravnim
aktima, primjenjuju se mjere u skladu sa Zakonom o vodama.
Članak 24.
Javni isporučitelj ima pravo vršiti provjeru količine i sastava
otpadnih voda putem kontrolnih analiza o svom trošku, odnosno
na trošak vlasnika, odnosno korisnika internog sustava odvodnje
ukoliko se utvrdi da količina i sastav otpadnih voda ne zadovoljavaju kakvoću propisanu važećim Pravilnikom.
Provjeru količina i sastava otpadnih voda može obavljati
ovlašteni laboratorij Javnog isporučitelja ili on može taj posao
povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je ovlaštena za tu
vrstu poslova.
Članak 25.
U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati tvari koje same
ili u kontaktu s drugim tvarima mogu kod osoblja koje radi na
održavanju sustava javne odvodnje izazvati smetnje i opasnosti
po zdravlje i život, ili spriječiti ulaz u kanale radi održavanja i
popravka i to:
–– zapaljive ili eksplozivne tekućine,
–– štetni plinovi (zapaljivi i eksplozivni plinovi, sumporovodik,
sumporni dioksid, dušikovi oksidi, cijanovodik, klor i sl.)
U atmosferi kanala koncentracija plinovitih ugljikovodika ne
smije biti viša od dozvoljene prema posebnim propisima.
Članak 26.
Uređaji za obradu otpadnih voda u sklopu internog sustava
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odvodnje otpadnih voda moraju biti izvedeni tako da je osigurano
neprekidno pročišćavanje.
Pročišćavanje treba osigurati i za vrijeme čišćenja i popravka
uređaja ili za to vrijeme obustaviti ispuštanje.
Članak 27.
Iz internih sustava odvodnje u sustav javne odvodnje smiju se
ispuštati otpadne vode propisanog sastava.
Granične vrijednosti emisija u otpadnim vodama koje se
mogu ispuštati u javni odvodni sustav definirane su Pravilnikom.
Va. ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU
BEZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE
Članak 28.
Granične vrijednosti opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama koje se ispuštaju u sabirne jame ne smiju prekoračiti vrijednosti za ispuštanje u sustav javne odvodnje određene Pravilnikom.
Biološki uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda
moraju biti projektirani, izgrađeni i održavani tako da svojim radom osiguravaju kakvoću pročišćenih otpadnih voda sukladno
odredbama ove odluke i Pravilnika.
Članak 29.
Vlasnik odnosno korisnik sabirne jame u koju se ispuštaju
tehnološke otpadne vode, obvezan je ispitivati kakvoću tehnoloških otpadnih voda putem ovlaštenog laboratorija, učestalošću
propisanom Pravilnikom, kao i prije svakog pražnjenja sabirne
jame.
Granične vrijednosti tehnoloških otpadnih voda koje se ispuštaju u sabirne jame moraju biti u skladu s graničnim vrijednostima za ispuštanje u sustav javne odvodnje prema Pravilniku.
Vlasnik odnosno korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je
voditi evidenciju pražnjenja i čišćenja sabirnih jama te ispitivanja
kakvoće otpadnih voda.
VI. PODACI O NADLEŽNOSTIMA ODRŽAVANJA
SUSTAVA JAVNE ODVODNJE
Članak 30.
Sustav javne odvodnje sačinjavaju komunalne vodne građevine i uređaji koji služe za sakupljanje, pročišćavanje i konačnu
dispoziciju otpadnih voda koje dotječu iz sustava interne odvodnje i javnih površina.
Članak 31.
Otpadne vode iz internog sustava odvodnje ispuštaju se preko
kontrolnog ili kontrolno mjernog okna s priključkom na sustav
javne odvodnje.
Javni isporučitelj dužan je održavati sustav javne odvodnje i
priključne cijevi koje se nalaze između zadnjeg kontrolnog mjernog okna i priključka na sustav javne odvodnje.
Članak 32.
U sustav javne odvodnje mješovitog tipa ne smiju se upuštati
vode iz vodotoka, otvorenih oborinskih kanala i slično.
Članak 33.
Sustav javne odvodnje izgrađuje se u skladu s dokumentima
prostornog uređenja i drugim planovima na temelju Zakona.
Ako sustav javne odvodnje prolazi kroz vodozaštitno područje za taj dio sustava mogu se propisati posebni uvjeti zaštite za to
područje sukladno odlukama o zaštiti izvorišta.
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Članak 34.

Na trasi javnog kanalizacijskog kolektora ne dozvoljava se
gradnja unutar pojasa za njegovo održavanje. Pojas za održavanje
definiran je Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.
Članak 35.
Javni isporučitelj sudjeluje u izradi dokumenata prostornog
uređenja i u svim daljnjim postupcima do preuzimanja građevine javne odvodnje na održavanje na način predviđen posebnim
propisima.
Članak 36.
Nakon izgradnje sustava javne odvodnje i izvođenja bilo kakvih radova na njemu investitor/izvoditelj je dužan Javnom isporučitelju predati svu dokumentaciju i potrebne dokaze iz kojih je
vidljivo da je građevina izvedena sukladno Zakonu, podzakonskim propisima i izdanim posebnim uvjetima.
Javni isporučitelj dužan je ispravno izvedene komunalne
vodne građevine javne odvodnje, preuzeti, njima upravljati i održavati ih prema posebnim propisima i sukladno odredbama ove
odluke.
Članak 37.
Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je voditi izgradnju sustava ili dijelova javne odvodnje te voditi brigu oko ispravnosti
sustava javne odvodnje, njegove funkcionalnosti, priključivanju
pravnih i fizičkih osoba na sustav javne odvodnje, tehničkom
održavanju, kontroli sastava i kakvoće otpadnih voda, izgradnji
komunalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te skrbiti
da kakvoća otpadne vode iz sustava javne odvodnje bude u skladu s Pravilnikom i ovom odlukom.
Članak 38.
Pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati u sustav javne odvodnje.
Iznimno, na područjima na kojima nije izgrađen javni sustav
odvodnje, pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati
na način propisan ovom odlukom.
Nakon što se izgradi sustav javne odvodnje pravne i fizičke
osobe dužne su se priključiti na njega u skladu s važećom Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine i Općim i
tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.
VII. UVJETI ODRŽAVANJA I PRAŽNJENJA SABIRNIH
I SEPTIČKIH JAMA I BIOLOŠKIH UREĐAJA ZA
PROČIŠĆAVANJA SANITARNIH OTPADNIH VODA
Članak 39.
Sabirne odnosno septičke jame moraju se nalaziti na mjestu
do kojega je moguć pristup posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja jame ili uređaja.
Sabirne jame kao i građevine interne odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja otpadnih voda moraju biti izgrađene i održavane na način da se osigura zaštita površinskih i podzemnih voda.
Sabirne jame moraju biti projektirane i izgrađene bez ispusta i preljeva s vodonepropusnim dnom i stjenkama te zatvorene.
Na pokrovnom dijelu sabirne jame mora biti izvedeno kontrolno
mjerno okno koje služi za uzimanje uzoraka, te kontrolu i pražnjenje istih.
Udaljenost sabirne odnosno septičke jame do najbližeg mjesta prilaza specijalnom vozilu za pražnjenje, ne smije biti veća
od 25 metara, a visinska razlika između sabirne odnosno septičke
jame i mjesta prilaza vozila ne smije biti veća od 2 metra.
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Sadržaj sabirnih i septičkih jama otpadnih voda treba se odvoziti sa specijalnim vozilom za pražnjenje na lokaciju najbližeg
uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.
Članak 40.
Crpljenje, odvoz i izlijevanje sadržaja iz sabirnih i septičkih
jama obavlja Javni isporučitelj na teret vlasnika ili korisnika.
Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici septičkih/sabirnih jama, dužni su iste podvrći kontroli ispravnosti, a osobito
ispitivanju na svojstvo vodonepropusnosti, po ovlaštenoj osobi
učestalošću i u rokovima propisanim podzakonskim propisima,
te ishoditi potvrdu o sukladnosti s tehničkim zahtjevima za građevinu.
Sabirne i septičke jame moraju se redovito prazniti, o čemu je
vlasnik dužan voditi posebnu evidenciju.
Javni isporučitelj vodi evidenciju vlasnika i korisnika septičkih i sabirnih jama ako su korisnici usluge javne vodoopskrbe.
Članak 41.
Biološki uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda
koriste se na područjima gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje, u uvjetima kada je priključak na sustav javne odvodnje
tehnički neizvediv ili su troškovi priključka izuzetno visoki radi
neizgrađenog sustava javne odvodnje, odnosno prevelike udaljenosti od izgrađenog sustava javne odvodnje.
Članak 42.
Biološki uređaji za pročišćavanje otpadnih voda moraju biti
izvedeni na način da pročišćene otpadne vode zadovolje granične
vrijednosti za ispuštanje u površinske vode sukladno odredbama
Pravilnika.
Biološki uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda u
vlasništvu su vlasnika nekretnine. Vlasnik ili korisnik biološkog
uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda mora o uređaju
brinuti, kontrolirati efekt rada uređaja i održavati ga na način da
se osigura zaštita površinskih i podzemnih voda u skladu sa Zakonom, podzakonskim propisima i ovom odlukom.
Pročišćene otpadne vode odvode se putem izgrađenog internog kanalizacijskog sustava preko izlaznog kontrolnog mjernog
okna u prijemnik, potok ili kanal koji može biti u funkciji prihvata pročišćenih otpadnih voda.
Članak 43.
Uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda moraju
minimalno sadržavati II stupanj pročišćavanja (mehaničko i biološko pročišćavanje).
VIII. ODLAGANJE I ODSTRANJIVANJE OPASNIH I
DRUGIH TVARI
Članak 44.
Sve fizičke i pravne osobe koje na zemljišnim česticama i u
objektima u kojima vlasnici ili korisnici drže pohranjene opasne i
druge tvari koje bi mogle onečistiti površinske ili podzemne vode
odnosno ugroziti sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, dužne su te tvari skladištiti u odgovarajućoj ambalaži
odnosno spremnicima u zatvorenom ili natkrivenom prostoru na
nepropusnoj podlozi s rubnjakom otpornoj na agresivnost i habanje te izvedenoj u padu prema nepropusnom sabirnom oknu bez
spoja na sustav interne odvodnje.
Odstranjivanje opasnih i drugih tvari mora se obavljati u
skladu sa Zakonom i drugim važećim propisima o otpadu i zaštiti
okoliša.
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IX. UPUĆIVANJE NA OBVEZU PRIKLJUČENJA
NA GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE SUKLADNO
ODLUCI O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE
GRAĐEVINE I OPĆIM I TEHNIČKIM UVJETIMA
ISPORUKE VODNIH USLUGA
Članak 45.
Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnina obvezan je
podnijeti zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje u skladu s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine.
Ukoliko Javni isporučitelj utvrdi postojanje bespravno izvedenog priključka, odnosno priključka izvedenog bez suglasnosti
Javnog isporučitelja, vlasnik internog sustava odvodnje obvezan
je podnijeti zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje, te
izvršiti rekonstrukciju priključka, ako je potrebna, prema uvjetima Javnog isporučitelja
Ukoliko vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnina ne postupi po odredbama stavka 2. ovog članka smatrat će se da ispušta
otpadne vode suprotno ovoj Odluci.
Članak 46.
Način i postupak priključenja na sustav javne odvodnje definiran je Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine
za Grad Jastrebarsko.
X. NADZOR
Članak 47.
Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za komunalno gospodarstvo
i ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo.
Inspekcijski nadzor nad izvršenjem ove Odluke provode inspekcijske službe prema ovlastima iz Zakona.
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Uslugu odvodnje oborinske vode sa prometnica kroz sustav
cestovnih slivnika na području Grada Jastrebarskog plaća jedinica lokalne samouprave .
Članak 50.
Ispravnost mjerača količina otpadne vode mora se kontrolirati sukladno važećim propisima, na trošak vlasnika odnosno
korisnika mjerača.
XII. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 51.
Na pravne i fizičke osobe koje ispuštaju otpadne vode protivno ovoj Odluci primjenjuju se prekršajne odredbe temeljem
Zakona o vodama (članak 241. do članka 245.).
Članak 52.
Novčanom kaznom sukladno Zakonu o vodama kaznit će se
za prekršaj pravna ili fizička osoba odnosno odgovorna osoba u
pravnoj osobi, ako otpadne vode ne ispušta u skladu sa ovom
Odlukom.
XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 53.
Na istočnom dijelu postoji jedno mjesto ispuštanja otpadnih
voda u tijela površinskih voda, jugoistočno od naselja Čabdin,
nasuprot logističkog centra „Lidl“. KO 4 koordinate X=5055901,
Y=5552954.
Na zapadnom dijelu postoje dva mjesta ispuštanja otpadnih
voda u tijela površinskih voda, u Cvetkovačkoj ulici prije Željezničkog prijelaza KO 2 koordinate X=5057102, Y=5550478, i
južno od naselja Cvetković (Cvetkovačke livade-pozicija UPOVa) KO 3 koordinate X=5055640, Y=5552382.

Članak 48.

Ispuštanje otpadnih voda putem privremenih ispusta iz stavka 1. i 2. ovog članka mora se obavljati sukladno vodopravnoj
dozvoli, Zakonu o vodama i podzakonskim propisima.

Svaki vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine dužan je
platiti cijenu usluge javne odvodnje i cijenu usluge pročišćavanja
Javnom isporučitelju, kao i vodne naknade sukladno Zakonu o
vodama, Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva i podzakonskim propisima.

Do kompletnog završetka izgradnje sustava javne odvodnje
s pročišćavanjem na pripadajućem centralnom uređaju, otpadne
vode s aglomeracijskog područja iz članka 5. ove odluke, ispuštat će se u prijemnik na način da se granične vrijednosti emisija
odrede sukladno članku 60. Zakona o vodama.

XI. CIJENE USLUGA

Cijenu usluge javne odvodnje i usluge pročišćavanja plaćaju
svi korisnici priključeni na sustav vodoopskrbe na području Grada Jastrebarskog.
Ako interni sustavi odvodnje završavaju sabirnom odnosno
septičkom jamom plaća se cijena usluge odvoženja otpadnih
voda iz septičke odnosno sabirne jame prema važećem cjeniku.
Odluka o cijenama usluge javne odvodnje i usluge pročišćavanja donosi se na način propisan Zakonom, Općim i tehničkim
uvjetima isporuke vodnih usluga i odredbama ove Odluke, a visina vodnih naknada sukladno Zakonu o financiranju vodnoga
gospodarstva.
Članak 49.
Usluge javne odvodnje i pročišćavanja plaćaju se prema količini potrošene vode, ili prema količini otpadne vode.
Kad se usluge odvodnje i pročišćavanja plaćaju prema količini potrošene vode, one se utvrđuje putem vodomjera na priključku na javni vodoopskrbni sustav.
Kad se usluge odvodnje i pročišćavanja plaćaju prema količini otpadne vode, ona se utvrđuje putem mjerača količina otpadne
vode smještenim u kontrolnom mjernom oknu.

Članak 54.
Postojeće sustave interne odvodnje ako nisu izvedeni u skladu s odredbama ove Odluke vlasnici odnosno korisnici su dužni
o vlastitom trošku uskladiti s odredbama ove Odluke u roku od
12 mjeseci od stupanja na snagu iste, ako drugim propisima nije
predviđen drugi rok.
Članak 55.
Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršiti će se po odredbama Odluke o odvodnji otpadnih voda na
području Grada Jastrebarskog (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog br. 4/02).
Članak 56.
Fizička ili pravna osoba koja djeluje suprotno odredbama ove
Odluke i time prouzroči materijalnu štetu (onečišćenje okoliša ili
oštećenja na kanalima, objektima i ostalim građevinama sustava
javne odvodnje) snosi materijalnu odgovornost.
Troškove popravka oštećenja te sanacija i nadoknade šteta
snosi fizička ili pravna osoba koja ih je prouzročila.
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Članak 57.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Jastrebarskog
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” 04/02).

Tijekom primjene važećeg Prostornog plana uređenja Grada
Jastrebarskog pokazala se potreba za ovim ciljanim izmjenama
i dopunama vezanim uz pojedinačne zahtjeve za intervenciju u
planu koji su u međuvremenu pristigli na adresu Grada od institucija i pojedinaca.

Članak 58.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/12-01/04
URBROJ: 238/12-01-12-5
Jastrebarsko, 28. lipnja 2012.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i
članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog, broj 7/09) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na
18. sjednici održanoj 28. lipnja 2012. donijelo je

ODLUKU
o izradi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Jastrebarskog
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj 2/02, 3/04, 8/08, 2/11 i 9/11) (u daljnjem tekstu: Odluka).
Članak 2.
Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog
(u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja stručnih
rješenja, vrsta i način pribavljanja kartografskih podloga, popis
tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve
za izradu Plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika
koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori
financiranja Plana.
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA
Članak 3.
Odluka se donosi na temelju obveza koje proizlaze iz odredbi
Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj
76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), (u daljnjem tekstu: Zakon),
poglavito članka 26., 73., 74., 78. i 102.
III. OBUHVAT PLANA
Članak 4.
Obuhvat Plana je područje jedinice lokalne samouprave Grad Jastrebarsko u svojim administrativnim granicama, u kojima je rađen i temeljni PPUG.
IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.
Ciljevi izrade V. ciljanih izmjena i dopuna PPUG Jastrebarskog odnose se na:
a) zahtjeve za uvrštenje katastarskih čestica u građevinsko područje:
–– k.č.br. 6179/3 k.o. Sveta Ana
–– k.č.br. 72/1, 287 i 228 k.o. Volavje
–– k.č.br. 3787/5 k.o. Sveta Ana
–– k.č.br. 47/4 k.o. Plešivica
–– k.č.br. 1581/3 k.o. Slavetić,
b) zahtjeve za uvrštenje katastarskih čestica u građevinsko područje gospodarske namjene:
–– k.č.br. 2340 i 2340/1 k.o. Plešivička Reka
–– k.č.br. 87 i 91 k.o. Domagović
c) zahtjeve za uvrštenje katastarskih čestica u infrastrukturnu
zonu:
–– k.č.br. 2025/3, 2026, 2027 i 2028 k.o. Jastrebarsko,
d) zahtjeve za izmjenom odredbi za provođenje:
–– k.č.br. 87 i 91 k.o. Domagović,
–– odredbe za definiranje rubnih veličina gradnje u i izvan
građevinskih područja
e) definiranje uvjeta za lociranje obnovljivih izvora energije,
sukladno Prostornom planu Zagrebačke županije.
VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 7.
Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit
će nadležna tijela i pravne osobe.
VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
Stručni izrađivač Plana bit će odabran postupkom predviđenim Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11).
Stručni izrađivač će u dogovoru sa službama Grada Jastrebarskog
i nadležnim institucijama izrađivati potrebna stručna rješenja.
VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA
KARTOGRAFSKIH PODLOGA
Članak 9.
Elaborat će se izraditi na raspoloživim podlogama postojećeg
PPUG Jastrebarskog.
IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM
PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU
PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE
DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U
IZRADI PLANA
Članak 10.
Na temelju članka 83, stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11
i 50/12), za ove ciljane izmjene i dopune ne provodi se prethodna
rasprava, a o izradi plana obavještavaju se sljedeća tijela i osobe
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određene posebnim propisima:
–– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine,
Konzervatorski odjel u Zagrebu,
–– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine,
–– Hrvatske ceste,
–– Županijska uprava za ceste,
–– Hrvatske vode,
–– Hrvatske šume,
–– Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije,
–– Ured uprave u Zagrebačkoj županiji nadležan za izdavanje
akata.
X. ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH
POJEDINIH ETAPA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA
ZA IZRADU PLANA
Članak 11.
Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja Plana
po etapama kako slijedi:
–– izrada polazišta i ciljeva prostornog uređenja: najviše 14 dana
od definiranja zadatka,
–– utvrđivanje Prijedloga Plana od strane Gradonačelnika za
javnu raspravu i objava javne rasprave: najviše 7 dana po definiranju polazišta,
–– početak javnog uvida: najviše 7 dana od utvrđivanja Prijedloga Plana od strane Gradonačelnika,
–– trajanje javnog uvida: 8 dana,
–– izrada Izvješća o javnoj raspravi: najviše 7 dana od zadnjeg
dana roka za dostavu prijedloga i primjedbi s javne rasprave,
–– izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana i nacrta Odluke o
donošenju Plana i podnošenja zahtjeva sa zahtjevima za izdavanje mišljenja: najviše 7 dana od usvajanja izvješća o javnoj
raspravi od strane Gradonačelnika,
–– izrada i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana i prijedloga
Odluke o donošenju Plana sa zahtjevom za suglasnost Župana: najviše 7 dana od dana zaprimanja zadnjeg mišljenja,
–– usvajanje i donošenje Plana na Gradskom vijeću: najviše 7
dana od utvrđivanja Konačnog prijedloga Plana i prijedloga
Odluke o donošenju Plana od strane Gradonačelnika po dobivanju suglasnosti Župana.
–– elaboracija Plana: najviše 7 dana od dana donošenja Plana
na Vijeću.
XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE
IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU
ZAHVATI
Članak 12.
Tijekom izrade plana dozvoljava se izdavanje akata kojima
se odobravaju zahvati u prostoru ukoliko su u skladu s važećim
PPUG Jastrebarskog.
XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 13.
Izrada Plana financira se iz Proračuna Grada Jastrebarskog.
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana obvezuje se da
u roku od najmanje 7 dana od dana objave Odluke:
–– sukladno članku 82. Zakona obavijesti javnost o izradi Plana,
–– sukladno članku 79. Zakona dostavi Odluku urbanističkoj
inspekciji i
–– tijelima i osobama iz članka 10. ove Odluke, s pozivom na
dostavu zahtjeva za izradu Plana.
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Obvezuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana
da, sukladno članku 61. Zakona, vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.
Članak 15.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o izradi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”,
broj 5/12).
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/12-01/04
URBROJ: 238/12-01-12-6
Jastrebarsko, 28. lipnja 2012.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i
članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 7/09) Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na
18. sjednici održanoj 28. lipnja 2012. donijelo je

ODLUKU
o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja “Pečkarica” u Jastrebarskom
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Pečkarica” u Jastrebarskom („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 4/99 i 5/10) (u daljnjem tekstu: Odluka).
Članak 2.
Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu II. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Pečkarica” u Jastrebarskom (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat Plana, ocjena stanja
u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis
potrebnih stručnih podloga za izradu Plana, način pribavljanja
stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja kartografskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju
zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga, te drugih
sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori financiranja Plana.
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA
Članak 3.
Odluka se donosi na temelju obveza koje proizlaze iz odredbi
Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj
76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), (u daljnjem tekstu: Zakon),
poglavito članka 26., 77., 78. i 102.
III. OBUHVAT PLANA
Članak 4.
Obuhvat Plana je područje obuhvaćeno važećim Detaljnim
planom uređenja „Pečkarica“, a to je područje grada Jastrebar-
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skog omeđeno potokom Reka sa zapadne strane, Cvetkovačkom
i Teslinom ulicom, odnosno državnom cestom D310 s južne strane, Kolodvorskom ulicom s istočne strane i Ulicom Većeslava
Holjevca sa sjeverne strane.
IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
Članak 5.
Tijekom primjene važećeg Detaljnog plana uređenja “Pečkarica” u Jastrebarskom pokazala se potreba za izmjenama nekih
elemenata Plana s obzirom na željenu namjenu i strukturu građevinskih čestica.
S obzirom da se radi o ciljanim izmjenama i dopunama DPUa, kroz javni uvid se ne očekuju dodatne primjedbe i zahtjevi za
intervencijama u obuhvaćenom prostoru.
V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.
Ciljevi izrade II. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja “Pečkarica” u Jastrebarskom odnose se na:
a) zahtjev za intervencijom na katastarskim česticama-razdvajanje čestica na pojedinačne čestice
–– k.č.br. 1491/3, 1491/1, 1490/6, 1490/2, 1574/1, 1575/2,
1574/2, 1575/1, 1573/2, 1574/4, 1576/3, 1576/2 i 1576/1;
b) korekciju prometnog rješenja raskrižja državne ceste D1 i
prilaza Konzumu i Plodinama.
Programski elementi iz postojećeg Plana neće se mijenjati.
VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA
POTREBNIH ZA IZRADU PLANA
Članak 7.
Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit
će nadležna tijela i osobe.
VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
Stručni izrađivač Plana bit će odabran postupkom predviđenim Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11).
Stručni izrađivač će u dogovoru sa službama Grada Jastrebarskog
i nadležnim institucijama izrađivati potrebna stručna rješenja.
VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA
KARTOGRAFSKIH PODLOGA
Članak 9.
Elaborat će se izraditi na raspoloživim podlogama postojećeg
DPU „Pečkarica“.
IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM
PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU
PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE
DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U
IZRADI PLANA
Članak 10.
Na temelju članka 83. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11
i 50/12) za ove ciljane izmjene i dopune ne provodi se prethodna
rasprava, a o izradi Plana obavještavaju se sljedeća tijela i osobe
određene posebnim propisima:
–– Hrvatske ceste,
–– Hrvatska elektroprivreda,
–– Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije,

05. srpnja 2012.

–– Ured uprave u Zagrebačkoj županiji nadležan za izdavanje
akata,
–– trgovačka društva, javne ustanove, službe, pravne i fizičke
osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti (vodoopskrba,
odvodnja, opskrba plinom, održavanje čistoće, održavanje
javnih površina i nerazvrstanih cesta) na području obuhvata
Plana.
X. ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH
POJEDINIH ETAPA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA
ZA IZRADU PLANA
Članak 11.
Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja Plana
po etapama kako slijedi:
–– izrada polazišta i ciljeva prostornog uređenja: najviše 14
dana od definiranja zadatka,
–– utvrđivanje Prijedloga Plana od strane Gradonačelnika
za javnu raspravu i objava javne rasprave: najviše 7 dana
po definiranju polazišta,
–– početak javnog uvida: najviše 7 dana od utvrđivanja Prijedloga Plana od strane Gradonačelnika,
–– trajanje javnog uvida: 8 dana,
–– izrada Izvješća o javnoj raspravi: najviše 7 dana od zadnjeg
dana roka za dostavu prijedloga i primjedbi s javne rasprave,
–– izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana i nacrta Odluke
o donošenju Plana i podnošenja zahtjeva sa zahtjevima za
izdavanje mišljenja: najviše 7 dana od usvajanja izvješća o
javnoj raspravi od strane Gradonačelnika,
–– izrada i utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana i prijedloga Odluke o donošenju Plana sa zahtjevom za suglasnost Župana: najviše 7 dana od dana zaprimanja zadnjeg
mišljenja,
–– usvajanje i donošenje Plana na Gradskom vijeću: najviše
7 dana od utvrđivanja Konačnog prijedloga Plana i prijedloga
Odluke o donošenju Plana od strane Gradonačelnika po dobivanju suglasnosti Župana.
–– elaboracija Plana: najviše 7 dana od dana donošenja Plana
na Vijeću.
XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE
IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU
ZAHVATI
Članak 12.
Tijekom izrade plana dopušta se izdavanje akata kojima se
odobravaju zahvati u prostoru ukoliko su u skladu s važećim Planom.
XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 13.
Izrada Plana financira se iz Proračuna Grada Jastrebarskog.
XIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana obvezuje se da
u roku od najmanje 7 dana od dana objave Odluke:
–– sukladno članku 82. Zakona obavijesti javnost o izradi Plana,
–– sukladno članku 79. Zakona dostavi Odluku urbanističkoj
inspekciji i
–– tijelima i osobama iz članka 10. ove Odluke, s pozivom na
dostavu zahtjeva za izradu Plana.
Obvezuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana
da, sukladno članku 61. Zakona, vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.
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Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
„Pečkarica“ u Jastrebarskom (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 5/12).
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/12-01/04
URBROJ: 238/12-01-12-7
Jastrebarsko, 28. lipnja 2012.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i
153/09) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog 07/09)“), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 18. sjednici održanoj 28. lipnja 2012., donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu Grada Jastrebarskog
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” br. 3/02 i 5/04) iza članka 9. dodaje se članak 12, 13, 14 i 15, koji glase:
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doprinosa, Grad Jastrebarsko izdat će rješenje o obvezi plaćanja
komunalnog doprinosa i ima pravo na potraživanje razlike iznosa
komunalnog doprinosa u visini datog oslobođenja.
Smatra se da je investitor postupio sukladno Glavnom projektu odnosno Idejnom projektu za izgradnju niskoenergetske ili
pasivne kuće, kada nadležnom upravnom odjelu dostavi Uporabnu dozvolu.
S obzirom na vrijeme potrebno za izgradnju stambenih građevina ove vrste, smatra se da se uporabna dozvola iz stavka 2.
mora dostaviti u nadležni upravni odjel u roku od 3 godine od
izvršnosti akta koji dozvoljava građenje.
Investitor može prije isteka roka od 3 godine za dostavu uporabne dozvole zatražiti produženje istog za 1 godinu, ako postoji
opravdan razlog o čemu odlučuje nadležni Upravni odjel.
Ukoliko u roku zadanom u stavku 3. Investitor ne dostavi
uporabnu dozvolu nadležnom upravnom odjelu ili na prikladan
način ne dokaže da zbog opravdanih razloga kasni sa građenjem
te zatraži produženje roka iz stavka 4. ovog članka, nadležni
upravni odjel će donijeti Rješenje kojim će se Investitoru naložiti plaćanje komunalnog doprinosa u visini kojeg je za isti bio
oslobođen plaćanja.
Članak 14.
Investitor koji gradi poslovno gospodarske objekte u kojima
će se obavljati isključivo proizvodnja bilo koje vrste, osloboditi
će se komunalnog doprinosa u visini od 20% jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa.
Članak 15.
Jednokratnom uplatom iznosa komunalnog doprinosa, Investitor koji gradi poslovne i druge objekte koji ne služe obavljanu
djelatnosti proizvodnje, a za koje objekte bi visina plaćanja komunalnog doprinosa bila, ili bi prelazila iznos od 5.000.000,00
kuna, oslobodit će se plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu
od 15% od cjelokupnog iznosa plaćanja komunalnog doprinosa.”

Članak 12.

Članak 2.

“Investitori koji grade pasivne kuće za stanovanje oslobađaju
se od plaćanja komunalnog doprinosa u visini 100% jedinične
vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa.

Članci 10. i 11. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog, postaju članci 16 i 17.

Investitori koji grade niskoenergetske kuće za stanovanje,
oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 30%
jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog stupa na snagu 8. dana nakon objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

Pasivnim kućama smatraju se zgrade čija je godišnja potreba
toplinske energije za grijanje do 15 kWh/m2, a niskoenergetskim
kućama se smatraju građevine odnosno zgrade čija je godišnja
potreba za toplinskom energijom za grijanje do 25 kWh/m2, sukladno Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada („Narodne
novine“ broj 36/10), a što se dokazuje Glavnim projektom i svim
njegovim dijelovima sukladno članku 51. Tehničkog propisa o
racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti zgrada („Narodne novine“ broj 110/06), a za građevine za koje se izdaje rješenje
o uvjetima građenja dokazuje se idejnim projektom koji uključuje idejni strojarski projekt grijanja.
Uz Glavni projekt ili Idejni projekt prilaže se izjava investitora ovjerena kod javnog bilježnika kojom se potvrđuje gradnja
zgrade energetskog razreda A+ za pasivne kuće, odnosno A za
niskoenergetske kuće.
Članak 13.
Ako bi se se uvidom u završno izvješće nadzornog iniženjera, odnosno uvidom u Certifikat o energetskim svojstvima zgrade
utvrdilo odstupanje od energetskog razreda sukladno Pravilniku
o energetskom certificiranju zgrada, a temeljem kojeg je ostvareno djelomično ili potpuno oslobođenje od plaćanja komunalnog

Članak 3.

KLASA: 021-05/12-01/04
URBROJ: 238/12-01-12-8
Jastrebarsko, 28. lipnja 2012.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) a u svezi s člankom
18. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 18.
sjednici održanoj 28. lipnja, 2012. donijelo je

ODLUKU
o davanju mišljenja na sklapanje Sporazuma o
uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,
izgradnji i korištenju Županijskog centra za
gospodarenje otpadom Zagrebačke županije
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Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog utvrđuje da je uspostava
sustava gospodarenja otpadom, izgradnja i korištenje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije skup
niza aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje količine otpada, povećanje udjela recikliranog otpada, saniranje nelegalnih odlagališta, a u konačnici osiguranje učinkovitog gospodarenja otpadom
Zagrebačke županije.
Članak 2.
Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog daje mišljenje da je
predloženi Sprazum o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja
otpadom, izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije, moguće prihvatiti i potpisati.
S obzirom na određene nepoznanice iz Sporazuma, a koje će
se moći utvrditi u kasnijim fazama, Grad Jastrebarsko će postupati na način zaštite svojih interesa.
Članak 3.
Ovlašćuje se obnašatelj dužnosti Gradonačelnika, zamjenik
Gradonačelnika Zvonimir Novosel, na potpisivanje Sporazuma
iz članka 1. ove Odluke.

05. srpnja 2012.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) Gradsko vijeće Grada
Jastrebarskog na 18. sjednici 28. lipnja 2012. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice
Grada Jastrebarskog za 2011. godinu
1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Izvješće o
radu za 2011. i Financijsko izvješće za 2011. Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog.
2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvaća Izvješće o radu
za 2011. i Financijsko izvješće za 2011. Vatrogasne zajednice
Grada Jastrebarskog.
3. Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/12-01/04
URBROJ: 238/12-01-12-11
Jastrebarsko, 28. lipnja 2012.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se
u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/12-01/04
URBROJ: 238/12-01-12-9
Jastrebarsko, 28. lipnja 2012.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 9. Zakona o naseljima (Narodne novine
br. 54/88.), članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09) u svezi s člankom 77.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog (Službeni vijesnik Grada Jastrebarskog br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na svojoj 18. sjednici održanoj 28. lipnja, 2012. godine,
donijelo je sljedeće

RJEŠENJE
o imenovanju ulice u gradu Jastrebarskom
Članak 1.
Ulica u gradu Jastrebarskom, koja se proteže od ulice Vladka
Mačeka u pravcu sjeverozapada, u duljini od 280 m, a koja je definirana Detaljnim planom uređenja „Mačekova – Zdihovačka“,
imenuje se: „Ulica Stjepana Medvedovski – Zipe“.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu osam dana od objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/12-01/04
URBROJ: 238/12-01-12-10
Jastrebarsko, 28. lipnja 2012.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) Gradsko vijeće Grada
Jastrebarskog na 18. sjednici 28. lipnja 2012. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Športske zajednice
Grada Jastrebarskog za 2011. godinu
1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Izvješće o
radu za 2011. i Financijsko izvješće za 2011. Športske zajednice Grada Jastrebarskog.
2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvaća Izvješće o radu
za 2011. i Financijsko izvješće za 2011. Športske zajednice
Grada Jastrebarskog.
3. Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/12-01/04
URBROJ: 238/12-01-12-12
Jastrebarsko, 28. lipnja 2012.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) Gradsko vijeće Grada
Jastrebarskog na 18. sjednici 28. lipnja 2012. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice kulturnoumjetničkih udruga Grada Jastrebarskog
za 2011. godinu
1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Izvješće o
radu za 2011. i Financijsko izvješće za 2011. Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog.
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2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvaća Izvješće o radu
za 2011. i Financijsko izvješće za 2011. Zajednice kulturnoumjetničkih udruga Grada Jastrebarskog.
3. Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/12-01/04
URBROJ: 238/12-01-12-13
Jastrebarsko, 28. lipnja 2012.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) Gradsko vijeće Grada
Jastrebarskog na 18. sjednici 28. lipnja 2012. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu
Jastrebarsko za 2011. godinu
1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Izvješće o
radu za 2011. i Financijsko izvješće za 2011. Centra za kulturu Jastrebarsko.
2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvaća Izvješće o radu
za 2011. i Financijsko izvješće za 2011. Centra za kulturu
Jastrebarsko.
3. Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/12-01/04
URBROJ: 238/12-01-12-15
Jastrebarsko, 28. lipnja 2012.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim
ustanovama u kulturi („Narodne novine“, broj 96/11) i članka 37.
Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 7/09), a na prijedlog Upravnog vijeća Centra za kulturu
Jastrebarsko s 13. sjednice održane 29. svibnja 2012. godine,
Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 18. sjednici održanoj 28.
lipnja 2012., donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu
Jastrebarsko
I.
Imenuje se DRAGICA SEVERINAC iz Jastrebarskog, Trg
Ljube Babića 19, za ravnateljicu Centra za kulturu Jastrebarsko.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA:022-05/12-01/04
URBROJ: 238/12-01-12-16
Jastrebarsko, 28. lipnja 2012.
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Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“, br. 174/04, 79/07, 38/09, i 127/10) i članka 37. Statuta
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 07/09), sukladno člancima 6. i 10. Pravilnika o mobilizaciji
i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne
novine“, br. 40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog
na 18. sjednici održanoj 28. lipnja 2012. donijelo je

RJEŠENJE
o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Stožera
zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog
Članak 1.
U Rješenju o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada
Jastrebarskog od 12. travnja 2012., KLASA: 021-05/12-01/02,
URBROJ:238/12-01-12-20, članak 1. mijenja se i dopunjuje na
način da se u točki 1., umjesto Obnašatelja dužnosti gradonačelnika, Zamjenika gradonačelnika Zvonimira Novosela, za načelnika Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog imenuje
Zamjenik gradonačelnika Stipe Bučar.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 021-05/12-01/04
URBROJ: 238/12-01-12-17
Jastrebarsko, 28. lipnja 2012.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (”Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) Gradsko vijeće Grada
Jastrebarskog na 18. sjednici 28. lipnja 2012. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o korištenju
proračunske zalihe za mjesec svibanj 2012. godine
1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog primilo je na znanje
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj
2012. godine.
2. Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/12-01/04
URBROJ: 238/12-01-12-18
Jastrebarsko, 28. lipnja 2012.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nadica Žužak, dipl. ing., v. r.
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05. srpnja 2012.

AKTI GRADONAČELNIKA
Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 7/09) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog 05. srpnja 2012. godine, donio je

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

1.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
1.

1.
2.

Planirano
trajanje
ugovora

Planirani
početak
postupka

Ugovor/
Okvirni
sporazum

Vrsta
postupka

Procijenjena
vrijednost
nabave

Predmet nabave

Evidencijski
broj nabave

Red.br.

U Planu nabave za proračunsku 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 2/12), Izmjenama i dopunama Plana
nabave za proračunsku 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 5/12) mijenjaju se i dodaju slijedeće stavke:

A) GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK
Reprezentacija
A12-001
44.715,44
izravno ugovaranje
ugovor		
B) UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
JAVI SE-najam šatora i prateće opreme
B12-001
192.000,00
otvoreni
ugovor
lipanj 2012.
JAVI SE-usluge organizacije i osmišljavanja
B12-002
69.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
JAVI SE-zaštitarska služba
B12-003
32.000,00
izravno ugovaranje
izravno ugovaranje		
JAVI SE-izvođači 06.09.2012.
B12-004
16.000,00
izravno ugovaranje
izravno ugovaranje		
JAVI SE- izvođači 07.09.2012.
B12-005
25.000,00
izravno ugovaranje
izravno ugovaranje		
JAVI SE-izvođači 08.09.2012.
B12-006
25.000,00
izravno ugovaranje
izravno ugovaranje		
JAVI SE-izvođači 09.09.2012.
B12-007
50.000,00
izravno ugovaranje
izravno ugovaranje		
JAVI SE-ozvučenje šatora
B12-008
32.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
JAVI SE-scenska rasvjeta
B12-009
16.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
JAVI SE-grafičke i tislarske usluge
B12-010
40.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
JAVI SE-elektroinstalaterske usluge
B12-011
35.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
JAVI SE-reprezentacija
B12-012
64.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
GZ Jalševac-glavni projekt S-3-dio
B12-013
61.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
GZ Jalševac-glavni projekt S-4
B12-014
69.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
GZ Jalševac-glavni projekt T-10
B12-015
69.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Geodetsko-katastarske usluge-t-2 i t-3
B12-016
32.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Geodetsko-katastarske usluge- S-3, S-4 i T-10 B12-017
32.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
C) UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Deratizacija
C12-001
24.390,24
izravno ugovaranje
ugovor		
Dezinsekcija
C12-002
69.105,69
izravno ugovaranje
ugovor		
Grafičke i tiskarske usluge - Gradski muzej
C12-003
28.455,28
izravno ugovaranje
ugovor		
Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima-Centrala
C12-004
56.875,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Uređenje dvorane-Društveni dom Gorica
Svetojanska
C12-005
22.734,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Uređenje sanitarnog čvora i izmjena
ulaznih vrata-Društveni dom u Gorici
Svetojanskoj
C12-006
46.429,74
izravno ugovaranje
ugovor		
Sanacija krovišta-Dragovanšćak
C12-007
120.000,00
otvoreni
ugovor
lipanj 2012.
Izrada arhitektonskog projekta adaptacije
interijera i muzejske postave Gradskog
muzeja i Galerije Jastrebarsko
C12-008
68.500,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Provođenje geotehničkih istražnih radova
i izrada geotehničkog elaborata-dječji vrtić
C12-009
21.500,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Izrada elaborata za uklanjanje postojeće
građevine-Gornji Desinec
C12-010
25.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Izrada Glavnog projekta-dječji vrtić
C12-012
69.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Izrada Izvedbenog projekta
C12-013
60.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Izgradnja dječjeg vrtića u Desincu
C12-014 4.820.000,00
otvoreni
ugovor		
D) UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE
Usluga nabave kratkoročnog novčanog
kredita u iznosu 1.000.000,00 kuna za
finan. projekta “Probuđena kulturna baština”
D12-001
65.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
E) UPRAVNI ODJEL ZA STAMB.-KOMUNALNE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GEODETSKE POSLOVE
E1) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Prometna signalizacija- vertikalna
1E12-001
24.390,24
izravno ugovaranje
ugovor
Prometna signalizacija- horizontalna
1E12-002
40.650,41
izravno ugovaranje
ugovor

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
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Natpisne ploče za ulice i naselja
1E12-003
69.105,69
izravno ugovaranje
ugovor
Koševi za smeće, klupe, oglasne ploče
1E12-004
28.455,28
izravno ugovaranje
ugovor
Uređenje divljih deponija
1E12-005
69.105,69
izravno ugovaranje
ugovor
Odvoz građ.otpada i odvoz komunalnog
otpada s groblja
1E12-006
68.500,00
izravno ugovaranje
ugovor
Električna energija- opskrba
1E12-007
699.186,99
otvoreni
ugovor
lipanj 2012.
godina dana
Materijal za blagdansko uređenje
1E12-008
24.390,24
izravno ugovaranje
ugovor
Materijal za regulaciju javne rasvjete
1E12-009
40.650,41
izravno ugovaranje
ugovor
Prometna signalizacija- vertikalna
1E12-010
24.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Prometna signalizacija- horizontalna
1E12-011
40.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Natpisne ploče za ulice i naselja
1E12-012
68.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Koševi za smeće, klupe, žardinjere,
oglasne ploče
1E12-013
28.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Uređenje divljih deponija
1E12-014
68.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Materijal za blagdansko uređenje
1E12-015
24.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Materijal za regulaciju javne rasvjete
1E12-016
40.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Opskrba električnom energijom
1E12-017
590.000,00
otvoreni postupak
ugovor		
E2) GRADNJA JAVNIH POVRŠINA						
Autobusna čekaonica (Volavje, D.Reka,
Breznik)- nabava i montaža
2E12-001
69.000,00
izravno ugovaranje
ugovor
Pješački most u parku Erdödy, izgradnja
2E12-002
146.341,46
otvoreni
ugovor
svibanj 2012.
3 mjeseca
Nogostup Volavje, izgradnja
2E12-003
328.000,00
otvoreni
ugovor		
Dječja igrališta- nabava i ugradnja opreme
2E12-004
120.000,00
otvoreni
ugovor		
Pješački most u parku Erdödy, projekt
2E12-005
20.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Paviljon u parku Erdödy, idejni i izvedbeni
projekt
2E12-006
24.800,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Mostovi na Kupčini, projekt
2E12-007
24.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Autobusna čekaonica (Volavje, D.Reka,
Črnilovec)- nabava i montaža
2E12-008
68.800,00
izravno ugovaranje
ugovor		
E3) GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA						
Glavna gradska prometnica GG1- geod. usluge 3E12-001
69.918,70
izravno ugovaranje
ugovor		
Radnička cesta-glavni projekt
3E12-002
55.200,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Ceste- geodetske usluge
3E12-003
69.918,70
izravno ugovaranje
ugovor		
Obilaznica- glavna gradska prometnica
GG1-Jug, geodetsko-katastarske usluge
3E12-004
39.360,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Obilaznica- glavna gradska prometnica
GG1-Sjever, geodetsko-katastarske usluge
3E12-005
21.450,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Radnička cesta, parcelacijski elaborat
3E12-006
20.500,00
izravno ugovaranje
ugovor		
DPU Sjeverni dio centra, parcelacijski elaborat 3E12-007
20.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Obilaznica- glavna gradska prometnica
GG1- usluge vještačenja
3E12-008
31.520,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Nadvožnjak, idejni projekt
3E12-009
57.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Cesta Kupeč-Dol-Samobor, projekt
3E12-010
16.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Obilaznica-glavna gradska prometnica
GG1-Sjver i Jug (s javnom rasvjetom)
3E12-011 6.800.000,00
otvoreni
ugovor		
Obilaznica-glavna gradska prometnica
GG1-Sjver i Jug, stručni nadzor
3E12-012
68.800,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Obilaznica-glavna gradska prometnica
GG1-Sjver i Jug,projektantski nadzor
3E12-013
27.200,00
izravno ugovaranje
ugovor		
E4) GRADNJA JAVNE RASVJETE						
Produžeci u naseljima
4E12-001
69.918,70
izravno ugovaranje
ugovor		
Produžeci u naseljima
4E12-002
68.800,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Park Erdödy, izgradnja
4E12-003
436.800,00
otvoreni
ugovor		
Obilaznica-glavna gradska prometnica
GG1-Sjever i Jug, projekti
4E12-004
68.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
E5) GRADNJA GROBLJA							
Mrtvačnica Gorica Svetojanska, izgradnja
5E12-001 2.612.000,00
otvoreni
ugovor		
Mrtvačnica Gorica Svetojanska, stručni nadzor 5E12-002
68.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Mrtvačnica Gorica Svetojanska, projekt. nadzor 5E12-003
32.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Mrtvačnica Gorica Svetojanska, izved. projekt 5E12-004
69.800,00
izravno ugovaranje
ugovor		
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5. Mrtvačnica Gorica Svetojanska, glavni projekt 5E12-005
34.400,00
izravno ugovaranje
ugovor		
6. Mrtvačnica Gorica Svetojanska, parcelacijski
elaborat
5E12--006
20.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
E6) PROSTORNO PLANIRANJE						
1. Ciljane izmjene i dopune DPU “Stambena zona
uz glavnu gradsku prometnicu”
6E-12-001
28.455,28
izravno ugovaranje
ugovor		
2. DPU Mačekova-Zdihovačka, parcelacijski
elaborat
6E-12-002
56.800,00
izravno ugovaranje
ugovor		
3. V. Ciljane izmjene i dopune PPUG Jastrebarsko 6E12-003
48.000,00
izravno ugovaranje			
E7) ZAŠTITA OKOLIŠA						
1. Higijeničarska služba
7E12-001
186.991,87
otvoreni
ugovor
lipanj 2012.
E8) ZAŠTITA I OČUVANJE SPOMENIKA KULTURNE BAŠTINE						
1. Park Erdödy, Žitnica- gradnja vanjskih stepenica 8E12-001
60.975,61
izravno ugovaranje
ugovor		
2. Zgrada gradske uprave u Jastrebarskom,
obnova stolarije
8E12-002
69.918,70
izravno ugovaranje
ugovor		
3. Muzej u Jastrebarskom, uređenje pročelja i
obnova stolarije
8E12-003
151.219,51
otvoreni
ugovor
svibanj 2012.
F) GRADSKA SLUŽBA						
1. Uredski materijal
F12-001
40.450,40
izravno ugovaranje
ugovor
2. Literatura (publikacije, časpopisi, knjige)
F12-002
20.325,20
izravno ugovaranje
ugovor
3. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
F12-003
24.390,24
izravno ugovaranje
ugovor
4. Motorni benzin
F12-004
32.520,32
izravno ugovaranje
ugovor
5. Plin
F12-005
65.040,65
izravno ugovaranje
ugovor
6. Usluge telefona i telefaksa
F12-006
69.105,69
izravno ugovaranje
ugovor
7. Usluge mobilne telefonije
F12-007
60.975,60
izravno ugovaranje
ugovor
8. Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
F12-008
81.300,81
izravno ugovaranje
ugovor
9. Usluge održavanja prijevoznih sredstava
F12-009
16.260,16
izravno ugovaranje
ugovor		
10. Elektronski mediji-objava ntječaja i oglasa
F12-010
20.325,20
izravno ugovaranje
ugovor
11. Usluge promidžbe i informiranja-objava
natječaja i oglasa
F12-011
44.715,44
izravno ugovaranje
ugovor		
12. Usluge održavanja infor. sustava i opreme
F12-012
49.593,49
izravno ugovaranje
ugovor		
13. Operativni leasing-najam osobnog automobila
za potrebe Grada Jastrebarskog
F12-013
270.000,00
otvoreni postupak
ugovor
14. Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi
zaposlenika
F12-014
28.455,28
izravno ugovaranje
ugovor
15. Najam servera
F12-015
21.951,21
izravno ugovaranje
ugovor
16. Najam fotokopirnih uređaja
F12-016
69.918,69
izravno ugovaranje
ugovor
17. Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
F12-017
178.861,78
us.dodatak II b
ugovor
lipanj 2012.
godina dana
18. Usluge ažuriranja računalnih baza
F12-018
69.105,69
izravno ugovaranje
ugovor
19. Usluge tiskanja “Službenog vjesnika”
F12-019
65.040,65
izravno ugovaranje
ugovor
20. Izgradnja bežične infrastrukture Grada
Jastrebarskog
F12-020
42.020,00
izravno ugovaranje
ugovor		
21. Održavanje sustava za upravljanje
dokumenatcijom
F12-021
9.900,00
izravno ugovaranje
ugovor		
22. Ostala uredska oprema
F12-022
24.390,24
izravno ugovaranje
ugovor		
23. Uredski materijal
F12-023
40.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
24. Literatura (publikacije, časpopisi, knjige)
F12-024
20.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
25. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
F12-025
24.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
26. Motorni benzin
F12-026
40.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
27. Plin
F12-027
76.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
28. Usluge telefona i telefaksa
F12-028
68.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
29. Usluge mobilne telefonije
F12-029
60.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
30. Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
F12-030
84.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
31. Usluge održavanja prijevoznih sredstava
F12-031
16.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
32. Elektronski mediji-objava ntječaja i oglasa
F12-032
20.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
33. Usluge promidžbe i informiranja-objava
natječaja i oglasa
F12-033
44.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
35. Operativni leasing-najam osobnog automobila
za potrebe Grada Jastrebarskog
F12-034
100.000,00
otvoreni postupak
ugovor		
36. Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi
zaposlenika
F12-035
28.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
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37.
38.
39.
41.
43.

Najam servera
F12-036
21.600,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Najam fotokopirnih uređaja
F12-037
68.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
F12-038
176.000,00
us.dodatak II b
ugovor
lipanj 2012.
godina dana
Usluge tiskanja “Službenog vjesnika”
F12-039
64.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
Održavanje sustava za upravljanje
dokumentacijom
F12-040
9.900,00
izravno ugovaranje
ugovor		
44. Ostala uredska oprema
F12-041
24.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
45. Nabava računala
F12-042
32.000,00
izravno ugovaranje
ugovor		
G) URED GRADONAČELNIKA						
1. Grafičke i tiskarske usluge, izrada, dizajn i
tisak Godišnjaka 2011
G12-001
28.455,28
izravno ugovaranje
ugovor		
				
			

Ove Izmjene i dopune Plana nabave stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 433-01/11-01/39
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 05. srpnja 2012.

Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), a nakon
pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvorenom
postupku javne nabave, evidencijski broj nabave 2E12-003,
objavljenom 22. svibnja 2012. u Elektroničkom oglasniku javne
nabave pod brojem 2012/S 002-0022333, donosi se

ODLUKA O ODABIRU
I. Kao najpovoljnija ponuda u otvorenom postupku javne nabave Izgradnja nogostupa u Volavju odabrana je ponuda
gospodarskog subjekta Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o., Zagrebačka cesta 44a, Goričica, Donja Zelina, OIB:
86962125052.
II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu
i ocjeni ponuda od 15. lipnja 2012., bez odgode, svakom ponuditelju u postupku, preporučenom poštom s povratnicom.
III. Ova Odluka postaje izvršna protekom roka mirovanja
koji iznosi 10 (deset) dana od dana dostave ove Odluke svakom
ponuditelju.
Obrazloženje
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je otvoreni
postupak javne nabave, za predmet nabave Izgradnja nogostupa
u Volavju, broj nabave 2E12-003.
Naručitelj je Poziv za nadmetanje zajedno s dokumentacijom
za nadmetanje poslao 21. svibnja 2012. na objavljivanje u Narodne novine, te je isti objavljen 22. svibnja 2012 u Elektroničkom
oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2012/S
002-0022333.
Naručitelj je 13. travnja 2012. u 10:00 sati javno otvorio po-

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

nude, te je utvrdio da je do isteka roka za dostavu ponuda pristiglo 7 (sedam) ponuda sljedećih ponuditelja:
1. „GRAĐEVINARSTVO“ vl. Mijo Stipić, Sv. Ivan Zelina,
Sajmišna 15, OIB: 89894895310
2. M. Soldo d.o.o., Debanićeva 39, 10 000 Zagreb
3. Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o., Zagrebačka cesta 44a, Goričica, Donja Zelina, OIB: 86962125052
4. BOLČEVIĆ GRADNJA d.o.o., Dugoselska 56, 10 361 Sesvetski Kraljevac, OIB: 52098670500
5. CESTE JASTREBARSKO, Dr. Franje Tuđmana 47, 10 450
Jastrebarsko, OIB: 10339976418
6. CESTE KARLOVAC d.d., Banija 136/a, 47 000 Karlovac,
OIB: 30218158872
7. HVAR d.o.o., Nikole Šubić Zrinskog 16/a, 10 430 Samobor,
OIB: 5671077871
U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je utvrdio
sljedeće:
–– kod gore navedenih ponuditelja ne postoje razlozi za isključenje iz članka 67. Zakona o javnoj nabavi;
–– svi gore navedeni ponuditelji dostavili su jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Nakon toga je, sukladno članku 94. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi izvršeno rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir
ponude koji je bio najniža cijena, sukladno članku 82. stavku 1.
točki 2. Zakona o javnoj nabavi, te je najpovoljniji ponuditelj pozvan da dostavi izvornik ili ovjerenu presliku Potvrdu Porezne
uprave o stanju duga. Ponuditelj je navedenu Potvrdu dostavio
dana 28. lipnja 2012. godine.
Slijedom svega navedenoga, ponuda Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o., Zagrebačka cesta 44a, Goričica, Donja
Zelina, OIB: 86962125052, ocijenjena je prihvatljivom i u potpunosti sukladnom uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, te,
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prema kriteriju najniže cijene, najpovoljnijom, pa je stoga odlučeno kao u točki I. izreke ove Odluke.

postupak javne nabave, za predmet nabave Izgradnja mrtvačnice
u Gorici Svetojanskoj, broj nabave 5E12-001.

Člankom 96. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno je
da je javni naručitelj obvezan odluku o odabiru, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode dostaviti svakom
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o
uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.). Sukladno navedenome, odlučeno je kao u točki II. izreke ove Odluke.

Naručitelj je Poziv za nadmetanje zajedno s dokumentacijom za nadmetanje poslao 26. ožujka 2012. na objavljivanje u
Narodne novine, te je isti objavljen 27. ožujka 2012 u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem
2012/S 002-0007858. Ispravak navedenog Poziva na nadmetanje
Naručitelj je poslao 11. travnja 2012. na objavljivanje u Narodne novine, te je isti objavljen 12. travnja 2012. u Elektroničkom
oglasniku javne nabave pod brojem 2012/S 014-11289.

Člankom 99. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano
je da odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja. Nadalje, članak 98. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi
propisuje da je javni naručitelj obvezan primijeniti rok mirovanja
koji iznosi 15 dana kod nabave velike vrijednosti odnosno deset
dana kod nabave male vrijednosti od dana dostave odluke o odabiru. Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana
nakon dana dostave odluke o odabiru. Slijedom navedenoga, a
imajući u vidu činjenicu da se radi o nabavi male vrijednosti,
primjenjuje se rok od 10 dana te je stoga odlučeno kao u točki III.
izreke ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka
javne nabave u pisanom obliku u roku od 5 (pet) dana od dana
od primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda i ocjene
sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe
dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.
KLASA: 022-06/12-01/21
URBROJ: 238/12-02-12-11
Jastrebarsko, 29. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), a nakon
pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvorenom
postupku javne nabave, evidencijski broj nabave 5E12-001,
objavljenom 27. ožujka 2012. u Elektroničkom oglasniku javne
nabave pod brojem 2012/S 002-0007858, donosi se

ODLUKU O ODABIRU
I. Kao najpovoljnija ponuda u otvorenom postupku javne
nabave Izgradnja mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj odabrana je
ponuda gospodarskog subjekta TIM GRADNJA d.o.o., Rudeška
cesta 14, 10 000 Zagreb, OIB: 94579910350.
II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu
i ocjeni ponuda od 22. svibnja 2012., bez odgode, svakom ponuditelju u postupku, preporučenom poštom s povratnicom.
III. Ova Odluka postaje izvršna protekom roka mirovanja
koji iznosi 10 (deset) dana od dana dostave ove Odluke svakom
ponuditelju.
Obrazloženje
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je otvoreni

Naručitelj je 24. travnja 2012. u 10:00 sati javno otvorio ponude, te je utvrdio da je do isteka roka za dostavu ponuda pristiglo 6 (šest) ponuda sljedećih ponuditelja:
1. KULIĆ INVEST d.o.o., za promet roba i usluga, Zalužje 17,
Vinkovci, OIB: 99153700766
2. „GRADITELJ“ Građevinska radnja, vl. Nenad Bohaček. V.
Mačeka 20, 10450 Jastrebarsko, OIB: 79098863731
3. GRADITELJSTVO ROŽIĆ d.o.o., Ulica Dr.F.Tuđmana 83,
10450 Jastrebarsko, OIB: 8835896101
4. TIM GRADNJA d.o.o., Rudeška cesta 14, 10 000 Zagreb,
OIB: 94579910350
5. KOLOS d.o.o., Jozefinska cesta 53, 47 000 Duga Resa,
OIB: 73477654331
6. MEŠIĆ d.o.o., Rapska 46b, 10 000 Zagreb, OIB:
16308837296
U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je utvrdio
sljedeće:
–– kod gore navedenih ponuditelja ne postoje razlozi za isključenje iz članka 67. Zakona o javnoj nabavi;
–– svi gore navedeni ponuditelji dostavili su jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Nadalje, tijekom pregleda ponude utvrđena je računska pogreška kod ponuditelja GRADITELJSTVO ROŽIĆ d.o.o. iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana 83, MEŠIĆ COM d.o.o. iz Zagreb, Rapska 46B i KULIĆ INVEST d.o.o. iz Vinkovaca, Zalužje
17. Sukladno članku 94. Zakona o javnoj nabavi od navedenih
ponuditelja zatražen je prihvat ispravka računske pogreške.
Gore navedeni ponuditelji prihvatili su ispravke računske pogreške.
Nakon toga je, sukladno članku 94. stavku 5. Zakona o javnoj
nabavi izvršeno rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ponude koji je bio najniža cijena, sukladno članku 82. stavku 1. točki 2. Zakona o javnoj nabavi, te je 04. lipnja 2012. godine pozvan
najpovoljniji ponuditelj da dostavi izvornik ili ovjerenu presliku
Potvrdu Porezne uprave o stanju duga. Ponuditelj je navedenu
Potvrdu dostavio dana 08. lipnja 2012. godine.
Slijedom svega navedenoga, ponuda ponuditelja TIM
GRADNJA d.o.o., Rudeška cesta 14, 10 000 Zagreb, OIB:
94579910350, ocijenjena je prihvatljivom i u potpunosti sukladnom uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, te, prema kriteriju najniže cijene, najpovoljnijom, pa je stoga odlučeno kao u
točki I. izreke ove Odluke.
Člankom 96. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno je
da je javni naručitelj obvezan odluku o odabiru, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode dostaviti svakom
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o
uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.). Sukladno navedenome, odlučeno je kao u točki II. izreke ove Odluke.
Člankom 99. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano
je da odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja. Nadalje, članak 98. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi
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propisuje da je javni naručitelj obvezan primijeniti rok mirovanja
koji iznosi 15 dana kod nabave velike vrijednosti odnosno deset
dana kod nabave male vrijednosti od dana dostave odluke o odabiru. Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana
nakon dana dostave odluke o odabiru. Slijedom navedenoga, a
imajući u vidu činjenicu da se radi o nabavi male vrijednosti,
primjenjuje se rok od 10 dana te je stoga odlučeno kao u točki III.
izreke ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka
javne nabave u pisanom obliku u roku od 5 (pet) dana od dana
od primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda i ocjene
sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe
dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.
KLASA: 022-06/12-01/20
URBROJ: 238/12-02-12-27
Jastrebarsko, 19. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), a nakon
pregleda i ocjene pravovremeno pristigle ponude u otvorenom
postupku javne nabave, evidencijski broj nabave 7E12-001,
objavljenom 06. lipnja 2012. u Elektroničkom oglasniku javne
nabave pod brojem 2012/S 002-0028373, donosi se

ODLUKA O ODABIRU
I. Kao najpovoljnija ponuda u otvorenom postupku javne nabave Usluge obavljanja higijeničarske služba na području Grada
Jastrebarskog odabrana je ponuda gospodarskog subjekta VETERINARSKA STANICA JASTREBARSKO d.o.o., Trešnjevka
61, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 56834479467.
II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu
i ocjeni ponuda od 27. lipnja 2012., bez odgode, ponuditelju u
postupku, preporučenom poštom s povratnicom.
III. Ova Odluka postaje izvršna danom dostave gospodarskom subjektu VETERINARSKA STANICA JASTREBARSKO
d.o.o., Trešnjevka 61, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 56834479467.
Obrazloženje
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je otvoreni
postupak javne nabave, za predmet nabave Usluge obavljanja higijeničarske služba na području Grada Jastrebarskog, broj nabave
7E12-001.
Naručitelj je Poziv za nadmetanje zajedno s dokumentacijom
za nadmetanje poslao 05. lipnja 2012. na objavljivanje u Narodne novine, te je isti objavljen 06. lipnja 2012 u Elektroničkom
oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2012/S
002-0028373.
Naručitelj je 27. lipnja 2012. u 09:00 sati otvorio ponude, te
utvrdio da je do isteka roka za dostavu ponuda pristigla 1 (jed-
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na) ponuda gospodarskog subjekta VETERINARSKA STANICA
JASTREBARSKO d.o.o., Trešnjevka 61, 10 450 Jastrebarsko,
OIB: 56834479467.
U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je utvrdio
sljedeće:
–– kod Ponuditelja ne postoje razlozi za isključenje iz članka 67.
Zakona o javnoj nabavi;
–– Ponuditelj je dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno
dokumentaciji za nadmetanje;
–– nije ispunjen niti jedan razlog za odbijanje ponude Ponuditelja iz članka 93. Zakona o javnoj nabavi.
Kriterij za odabir ponude bila je najniža cijena, a cijena ponude Ponuditelja bila je 146.132,60 bez PDV-a.
Ponuditelj je uz Ponudu dostavio u izvorniku svu dokumentaciju koja je bila tražena dokumentacijom za nadmetanje, a koju
izdaju nadležna tijela.
Slijedom navedenoga, a imajući u vidu činjenicu da ne postoje razlozi za isključenje Ponuditelja niti razlozi za odbijanje
Ponude, odnosno činjenicu da je ponuda Ponuditelja prihvatljiva
i da zadovoljava sve uvjete iz dokumentacije za nadmetanje, te da
je ista prema kriteriju najniže cijene ocijenjena najpovoljnijom,
to je odlučeno kao u točki I. izreke ove Odluke.
Člankom 96. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno je
da je javni naručitelj obvezan odluku o odabiru, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode dostaviti svakom
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o
uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.). Sukladno navedenome, odlučeno je kao u točki II. izreke ove Odluke.
Člankom 99. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano
je da odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mirovanja. Nadalje, članak 98. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi propisuje da ako je u otvorenom postupku sudjelovao jedan
ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana rok mirovanja se ne
primjenjuje. Slijedom navedenoga, a imajući u vidu činjenicu da
je u konkretnom postupku sudjelovao jedan ponuditelj to se rok
mirovanja ne primjenjuje pa je stoga odlučeno kao u točki III.
izreke ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka
javne nabave u pisanom obliku u roku od 5 (pet) dana od dana
od primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda i ocjene
sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe
dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.
KLASA: 022-06/12-01/21
URBROJ: 238/12-02-12-10
Jastrebarsko, 29. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Jastrebarskog zamjenik gradonačelnika,
donosi
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ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o obavljanju poslova zaštite na
radu za Grad Jastrebarsko

o sklapanju Aneksa Ugovora o opskrbi električnom
energijom povlaštenog kupca

I.

Grad Jastrebarsko sklopiti će Aneks Ugovora o opskrbi električnom energijom povlaštenog kupca, s tvrtkom KORLEA d.o.o.
iz Zagreba, Josipa Marohnića 1, OIB: 18751269524, na vrijeme
od 1 mjeseca od dana stupanja na sangu Aneksa predmetnog
Ugovora.

Za obavljanje poslova zaštite na radu za Grad Jastrebarsko,
sklopit će se Ugovor s tvrtkom TENIKS d.o.o. iz Zagreba, Domagojeva 26, za iznos od 16.750,00 kn plus PDV.

II.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Gradska služba.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/20
URBROJ: 238/12-02-12-30
Jastrebarsko, 19. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 18. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09) Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o pružanju usluga tiskanja
službenog glasila Grada Jastrebarskog
Članak 1.
Za pružanje usluga tiskanja službenog glasila grada Jastrebarskog, predviđeno Planom nabave za proračunsku 2012. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 2/11), evidencijski broj nabave F12-019, sklopit će se Ugovor s tvrtkom
„NAKLADA SLAP“ d.o.o. iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana
33, OIB: 70108447975, na vrijeme od 1 (jedne) godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/22
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 05. srpnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

ZAKLJUČAK

I.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/22
URBROJ: 238/12-02-12-6
Jastrebarsko, 05. srpnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o pravu na pristup
informacijama (“Narodne novine”, broj 172/03, 144/10, 37/11
i 77/11 ) i članka 48. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 7/09), obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Jastrebarskog zamjenik gradonačelnika
donosi

ODLUKU
o ustrojavanju kataloga informacija
Grada Jastrebarskog
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se pravo na pristup informacijama,
propisuje postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama te se ustrojava Katalog informacija koje se odnose
na djelovanje javne vlasti – Grada Jastrebarskog kao jedinice lokalne samouprave.
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na
traženje i dobivanje informacije kao i obvezu nadležnog tijela
ili službenika Grada Jastrebarskog da omogući pristup zatraženoj
informaciji, odnosno da objavljuje informacije i kada je njihovo
objavljivanje određeno zakonom ili drugim propisom, neovisno
o posebno podnesenom zahtjevu.
Članak 2.
Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni,
magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu.
Informacije se utvrđuju u Katalogu informacija Grada Jastrebarskog.
Katalog sadrži sistematizirani pregled informacija koje posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire Grad Jastrebarsko, s opisom sadržaja i namjenom.
Katalog je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva.
Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup infor-
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maciji na za to propisanom obrascu može se podnijeti na adresu:
Grad Jastrebarsko, Jastrebarsko, Strossmayerov trg 13, te
putem web stranica grada Jastrebarskog: www.jastrebarsko.hr ili
putem telefaxa: 01/6281-112.
Usmeno postavljeni zahtjevi primat će se na zapisnik u Uredu
gradonačelnika grada Jastrebarskog, putem Službenika za informiranje, svakog radnog dana od 13,00 do 15,00 sati na adresi iz
stavka 2. ovog članka.
Članak 4.
Informacije se izdaju na način propisan Zakonom o pravu na
pristup informacijama, a dostupne su svakoj fizičkoj i pravnoj
osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima propisanim Zakonom
i ovom Odlukom.
Članak 5.
Korisniku prava na informaciju omogućit će se pristup informaciji na jedan od sljedećih načina:
–– pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na
primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama Grada, odnosno u javnom glasilu radi upoznavanja
javnosti;
–– neposrednim davanjem informacije;
–– omogućavanjem uvida u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
–– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
–– na drugi način koji je korisnik prava na informaciju predložio
u svom zahtjevu, u sukladu sa Zakonom i odredbama ove
Odluke.
Članak 6.
Korisnik prava na informaciju, kojem je omogućen pristup
informaciji, dužan je platiti naknadu na ime stvarnih materijalnih
troškova i troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući
PDV) određena je sukladno Kriterijima koje je donijela Agencija
za zaštitu osobnih podataka („Narodne novine“, broj 38/11) te se
utvrđuje kako slijedi:
za izradu preslike jedne stranice veličine A4
za izradu preslike jedne stranice veličine A3
za izradu preslike jedne stranice u boji veličine A4
za izradu preslike jedne stranice u boji veličine A3
za izradu elektroničkog zapisa na jednom CD-u
za izradu elektroničkog zapisa na jednom DVD-u

0,60 kn
0,90 kn
1,30 kn
1,70 kn
7,00 kn
7,00 kn

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.
Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje
nisu navedene u stavku 2. ovog članka, odredit će službenik za
informiranje, na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu
tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije te trošak poštanskih
usluga.
Članak 7.
Naknada iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se u korist žiro
računa Grada Jastrebarskog, broj: 2484008-1816900009, poziv
na broj: 68 7706-OIB, svrha doznake: naknada za uvid u katalog
informacija.
Službenik za informiranje naložit će korisniku prava na informaciju da unaprijed u cijelosti položi očekivani iznos stvarnih

Broj 6 - Stranica 221

materijalnih troškova, izdavanjem računa prema visini naknade
određene člankom 6. ove Odluke.
U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi
navedeni iznos, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.
Članak 8.
Službenik za informiranje uskratit će pristup informaciji ako
je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu ili
općem aktu donesenom na temelju zaštite osobnih podataka, kao
i u drugim slučajevima propisanim odredbama Zakona o pravu na
pristup informacijama.
Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o ustroju kataloga informacija Grada Jastrebarkog s Katalogom
informacija Grada Jastrebarskog („Službeni vijesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/06).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 022-06/12-01/20
URBROJ: 238/12-02-12-31
Jastrebarsko, 19. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

KATALOG INFORMACIJA
GRADA JASTREBARSKOG
I. OPĆI AKTI
1. Gradskog vijeća grada Jastrebarskog
2. Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog (do 2009.
godine)
3. Gradonačelnika (od 2009. godine)
(Napomena: svi akti objavljeni su u “Službenom vjesniku Grada
Jastrebarskog”).
II. POJEDINAČNI AKTI
1. Gradskog vijeća grada Jastrebarskog
2. Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog (do 2009.
godine)
3. Gradonačelnika (od 2009. godine)
4. Upravnog odjela za financije
5. Upravnog odjela za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove
6. Upravnog odjela za gospodarstvo
7. Upravnog odjela za društvene djelatnosti
8. Ureda Gradonačelnika
9. Gradske službe
(Napomena: svi akti nalaze se u pismohrani Grada Jastrebarskog).
III. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA I GRADSKOG POGLAVARSTVA
(DO 2009. GODINE) I KOLEGIJA GRADONAČELNIKA
(OD 2009. GODINE)
1. Materijali za sjednicu
2. Zapisnici
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3. Izvornici akata
(Napomena: svi akti nalaze se u pismohrani Grada Jastrebarskog).
IV. POPIS OSOBA KOJIMA SU DODIJELJENA JAVNA
PRIZNANJA
(Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u Gradskog službi, odnosno u pismohrani Grada Jastrebarskog).
V. SPORAZUMI I UGOVORI ZAKLJUČENI
SA ZAGREBAČKOM ŽUPANIJOM I DRUGIM
JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
(Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani
Grada Jastrebarskog).
VI. DOKUMENTACIJA VEZANA UZ PRORAČUN
GRADA
(Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u Upravnom
odjelu za financije, odnosno u pismohrani grada Jastrebarskog).
VII. DOKUMENTACIJA IZ PODRUČJA PROMETA,
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, GRAĐENJA,
PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
(Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u Upravnom
odjelu za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, odnosno u pismohrani Grada
Jastrebarskog. Pod dokumentacijom se smatra važeća prostorno
planska dokumentacija – PP, GUP, DUP – tekstualni i grafički
dio, te se u istu može izvršiti uvid).
VIII. DOKUMENTACIJA IZ PODRUČJA
GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE
(Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u Upravnom odjelu za gospodarstvo, odnosno u pismohrani Grada Jastrebarskog).
IX. DOKUMENTACIJA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI
(Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti, odnosno u pismohrani Grada Jastrebarskog).
X. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA IZ PODRUČJA
JAVNE NABAVE
(Napomena: dokumentacija za nadmetanje, odnosno pozivi na
nadmetanje i obavijesti o sklopljenim ugovorima objavljuju se u
Narodnim novinama, u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
Odluke o odabiru i Odluke o poništenju objavljuju se u “Službenom vjesniku grada Jastrebarskog”, a korisniku prava na informaciju može se uručiti preslika zapisnika o javnom otvaranju
ponuda i preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, koja se
dokumentacija nalazi u Gradskoj službi, odnosno u pismohrani
Grada Jastrebarskog. Plan nabave za proračunsku godinu objavljuje se na službenoj stranici Grada, a stupanjem na snagu novog
Zakona o javnoj nabavi od 2012. godine na internetskim stranicama Grada objavljuje se i registar ugovora o javnoj nabavi i
okvirnih sporazuma).
XI. DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO-PRAVNIH
ODNOSA GRADA JASTREBARSKOG S PRAVNIM I
FIZIČKIM OSOBAMA
(Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u nadležnim
Upravnim odjelima, uredima i službama, odnosno u pismohrani
Grada Jastrebarskog).
XII. PODACI VEZANI UZ USTANOVE I TRGOVAČKA
DRUŠTVA KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD
JASTREBARSKO

05. srpnja 2012.

(Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u nadležnim
Upravnim odjelima, uredima i službama, odnosno u pismohrani
Grada Jastrebarskog).
XIII. POSEBNI PROJEKTI I NATJEČAJI GRADA
JASTREBARSKOG
(Napomena: navedena dokumentacija nalazi se u nadležnim
upravnim odjelima, uredima i službama, odnosno u pismohrani
Grada Jastrebarskog, a natječaji se objavljuju u javnim glasilima,
na oglasnoj ploči Grada, te na web stranici Grada: www.jastrebarsko.hr gdje su objavljeni i obrasci za prijave, odnosno podnošenje zahtjeva).

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donio je

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj financijskoj pomoći „Vodama
Jastrebarsko“ d.o.o. za izgradnju produžetaka
glavnog voda vodovoda
I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć „Vodama Jastrebarsko“ d.o.o. za izgradnju produžetaka glavnog voda vodovoda u
Krcivojima, Novakima i Cvetkoviću.
Izgradnjom produžetaka glavnog voda vodovoda osigurat će
se kvalitetnija vodoopskrba navedenih područja Grada Jastrebarskog.

II.
Ukupan trošak izgradnje produžetaka glavnog voda vodovoda iz st. I. ovog Zaključka iznosi 151.849,71 kn, a sastoji se
od: a) izgradnje produžetka u Krcivojima, prema internoj situaciji „Voda Jastrebarsko“ d.o.o. br.12/0004 od 4. svibnja 2012.,
u iznosu od 69.013,46 kn, b) izgradnje produžetka u Novakima,
prema internoj situaciji „Voda Jastrebarsko“ d.o.o. br.12/0005 od
4. svibnja 2012., u iznosu od 57.700,99 kn i c) izgradnje produžetka u Cvetkoviću, prema internoj situaciji „Voda Jastrebarsko“
d.o.o. br.12/0006 od 7. svibnja 2012., u iznosu od 25.135,26 kn,
pa će Grad Jastrebarsko isplatiti sredstva u ukupnom iznosu od
151.849,71 kn, kao kapitalnu pomoć iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, broj konta 386 Kapitalne pomoći, kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda, program: Izgradnja vodovoda
i kanalizacije, glava 01, razdjel: 005- Upravni odjel za stambenokomunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, sukladno Programu gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, stavak
I.: Gradnja građevina za javnu vodoopskrbu, točka 4.: Produžeci
i rekonstrukcije glavnog voda vodovoda.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 151.849,71
kn (slovima: stopedesetjednatisućaosamstočetrdesetdevet kuna i
sedamdesetjedna lipa) doznačit će se u korist žiro-računa „Voda
Jastrebarsko“ d.o.o u Raiffeisenbank Austria d.d., broj žiro-računa 2484008-1101514353, najkasnije do 30. lipnja 2012. godine.

IV.
Nadzor nad provedbom odredbi ovog Zaključka obavljat će
Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

05. srpnja 2012.
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V.

III.

Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

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

KLASA: 363-01/12-01/10
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 17. svibnja 2012.

IV.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.
Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donio je

ZAKLJUČAK
o imenovanju Povjerenstva za praćenje javne
rasprave u postupku izrade dokumenata
prostornog uređenja
Članak 1.
Za članove Povjerenstva za praćenje javne rasprave u postupku izrade dokumenata prostornog uređenja imenuju se:
1. Tomislav Preprotić, dipl.ing.arh., Zagrebačka županija- voditelj Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša, Ispostava Jastrebarsko- predsjednik;
2. Mario Brnabić, dipl.oec., “Vode Jastrebarsko” d.o.o., direktor- član;
3. Marijan Meštrić, dipl.ing.arh., Grad Jastrebarsko- pročelnik
Upravnog odjela za stambeno-komunalne poslove, prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove- član.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 022-06/12-01/20
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 19. lipnja 2012.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 943-03/12-01/24
URBROJ: 238/12-02-3-12-3
Jastrebarsko, 31. svibnja 2012.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o stručnom nadzoru
nad izvođenjem građevinskih i elektromontažnih radova na izradi
rasvjete perivoja dvorca Erdody u Jastrebarskom s C.T.B. d.o.o.
za projektiranje, građenje i usluge, Jastrebarsko, Zagrebačka 12,
OIB 44809713127, zastupanog po direktoru Borisu Crnilo.

II.
Ugovorena vrijednost radova iz točke I. ovog Zaključka iznosi =10.000,00 kn (slovima: desetsttisuća kuna), uvećano za PDV-a
od 25% u iznosu od 2.500,00 kn, odnosno sveukupno =12.500,00
kn (slovima: dvanaesttisuća i petstotinakuna i 00/100)

III.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 07/09), Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o darovanju nekretnine
I.
Grad Jastrebarsko, kao Obdarenik, prihvaća darovanje nekretnine koje je u naravi zemljište označeno kao k.čbr. 1880/23,
Cesta Kralja Tomislava, površine 34 m2, upisane u z.k.ul. broj
2483, k.o. Jastrebarsko.

II.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o darovanju nekretnine
sa Zagrebačkom županijom, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 72/V,
kao Darovateljem.

Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
na poziciji Kapitalni projekt: E05 5182 K518203 Park Erdody,
Glava 01, Razdjel: 005 Upravni odjel za stambeno-komunalne
poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove,
sukladno Programu: Razvoj zajednice na području Grada Jastrebarskog u 2012. godini.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u
„Službenim vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 360-01/12-01/08
URBROJ: 238/12-02-12-2
Jastrebarsko, 30. svibnja 2012.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.
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05. srpnja 2012.
III.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o izradi i montaži nadstrešnica
na autobusnim stajalištima
Črnilovec, Volavje i Donja Reka

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

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi i montaži nadstrešnica na autobusnim stajalištima Črnilovec, Volavje i Donja
Reka sa bravarskom radionicom „Bravarija Franjević“, vlasnika
Petra Franjevića, Jastrebarsko, Prhoč 40, OIB79395279421.

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka
isplatiti će se iznos od 37.500,00 kn (slovima:tridesetsedamtisu
ćapetsto kuna) uvećano za PDV 25% od 9.375,00 kn, odnosno
sveukupno iznos od 46.875,00 kn (slovima: četrdesetšesttisućaosamstosedamdesetpet kuna).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/21
URBROJ: 238/12-02-12-18
Jastrebarsko, 29. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 07/09), Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o nadzoru
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o nadzoru sa trgovačkim društvom C.T.B. d.o.o. za projektiranje, građenje i usluge iz
Jastrebarskog, Zagrebačka 12, radi provođenja nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije na dijelu Strossmayerovog trga i
dijelu Ulice Kralja Tomislava.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Zaključka isplatiti tvrtki C.T.B. d.o.o. za projektiranje, građenje i
usluge iz Jastrebarskog, Zagrebačka 12, iznos od 10.250,00 kuna,
uključujići PDV.

IV.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarsko.
KLASA: 943-03/12-01/10
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 29. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o izradi V. ciljanih izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Jastrebarskog
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog
s trgovačkim društvom „URBING“ d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša iz Zagreba, Maksimirska 81, OIB:
74221476988.

II.

Za poslove utvrđene Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka
isplatiti će se iznos od 48.000,00 kn (slovima: četrdesetosamtisuća kuna) uvećano za PDV 25% od 12.000,00 kn, odnosno sveukupno iznos od 60.000,00 kn (slovima: šezdesettisuća kuna).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu te
I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za
2012. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 5/12),
Razdjel 005 Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, Program:
EO5 5184 Izrada dokumenata prostornog planiranja, Kapitalni
projekt: K518401 Prostorno planiranje, broj konta: 426 Nematerijalna proizvedena imovina.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

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

05. srpnja 2012.
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GG1-SJEVER u Jastrebarskom, za kupoprodajnu cijenu u iznosu
od 2.416,00 kn (slovima: dvijetisućečetristošesnaestkuna).

KLASA: 022-06/12-01/21
URBROJ: 238/12-02-13
Jastrebarsko, 29. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o izradi Ciljanih izmjena i
dopuna DPU „Pečkarica“
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Ciljanih izmjena i dopuna „Pečkarica“ s trgovačkim društvom „ARHITEKTURA THOLOS PROJEKTIRANJE” d.o.o. iz Zagreba, Lopašićeva
6/1, OIB: 74221476988.

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka
isplatiti će se iznos od 12.000,00 kn (slovima:dvanaesttisuća
kuna) uvećano za PDV 25% od 3.000,00 kn, odnosno sveukupno
iznos od 15.000,00 kn (slovima: petnaesttisuća kuna).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

II.
Financijska sredstva navedena u točki I. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, te I.
Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2012.
godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/11),
Razdjel 005 Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, u Programu:
EO5 5181 Izgradnja cesta, Kapitalni projekt: K5 18101 Izgradnja
glavne jaskanske obilaznice, broj konta: 411 Materijalna imovina
– prirodna bogatstva.

III.
Na temelju ovog Zaključka Gradonačelnik Grada Jastrebarskog sklopiti će u ime Grada Jastrebarskog kao kupca, Ugovor o
kupoprodaji nekretnine s Jukić Ljiljanom iz Sv. Filipa i Jakova,
Kralja Zvonimira 15, OIB: 73834520051, kao prodavateljem.

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

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/21
URBROJ: 238/12-02-12-17
Jastrebarsko, 29. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/21
URBROJ: 238/12-02-12-14
Jastrebarsko, 29. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 07/09), Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o kupnji nekretnine radi izgradnje glavne gradske
prometnice GG1-SJEVER u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko kupuje nekretninu u vlasništvu Ljiljane
Jukić iz Sv. Filipa i Jakova, Kralja Zvonimira 15 k.č.br. 2424/8,
označenu kao Cesta Klinci, površine 20 m² upisanu u z.k.ul.br.
1910 k.o. Jastrebarsko, radi izgradnje glavne gradske prometnice

Na temelju članka 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 152/08, 38/09, 49/11 55/11,
90/11 i 50/12) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o financiranju uređenja
građevinskog zemljišta za izradu II. Ciljanih izmjena
i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u
Jastrebarskom
I.
Prihvaća se ponuda privatnog investitora Hrvoj Željka iz Jastrebarskog, za financiranje izrade II. Ciljanih izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom.

II.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o financiranju uređenja
građevinskog zemljišta za izradu II. Ciljanih izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom s privatnim investitorom kao osiguravateljem sredstava, Hrvoj Željkom
iz Jastrebarskog, Trešnjevka 45.
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05. srpnja 2012.

III.

I.

Za provođenje ovog Zaključka određuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu V. ciljanih izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog, utvrđenog Zaključkom Gradonačelnika od 5.7.2012.

IV.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se zajedno s tekstom Ugovora iz točke II. ovog Zaključka u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/2
URBROJ: 238/12-02-12-14
Jastrebarsko, 29. lipnja, 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga V. ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog za
javnu raspravu
I.
Na temelju nacrta prijedloga V. ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog, utvrđuje se prijedlog V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja
Grada Jastrebarskog za javnu raspravu.

II.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/22
URBROJ: 238/12-02-12-11
Jastrebarsko, 05. srpnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)
i Zaključka Gradonačelnika Grada Jastrebarskog (KLASA: 02206/12-01/22; URBROJ: 238/12-02-12-11, od 5. srpnja 2012.) nositelj izrade, Grad Jastrebarsko - Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske
poslove, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu V. ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog

Javna rasprava o prijedlogu V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog provest će se u gradu
Jastrebarskom organiziranjem javnog uvida.
Javni uvid u prijedlog V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog trajat će 8 dana, od 18.
srpnja do 25. srpnja 2012.
Tijekom trajanja javne rasprave elaborat prijedloga V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog izložit će se na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela
za stambeno-komunalne poslove Grada Jastrebarskog, Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 47/I. kat.

III.
Javno izlaganje o prijedlogu V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog održat će se u četvrtak, 19. srpnja 2012. u 18.00 sati u prostorijama Grada Jastrebarskog, Jastrebarsko, Strossmayerov trg 13, soba br. 2.
Javno izlaganje organizira i provodi nositelj izrade Grad
Jastrebarsko - Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove,
s odgovornim voditeljem, tvrtkom „Urbing“ d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 20, Zagreb- izrađivačem V. ciljanih izmjena i
dopuna Plana.

IV.
Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima,
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, građani i udruge i vlasnici nekretnina mogu dati očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog V. ciljanih izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog pisanim
putem na adresu Grada Jastrebarskog, Jastrebarsko, Trg Josipa
Jurja Strossmayera 13, za vrijeme trajanja javnog uvida od 18.
srpnja do 25. srpnja 2012., upisati ih u knjigu primjedbi u 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 odgovorni voditelj i sastavlja Izvješće o javnoj raspravi.
KLASA: 350-01/12-01/06
URBROJ: 238/12-08/2-12-14
Jastrebarsko, 05. srpnja 2012.
Grad Jastrebarsko
Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove,
prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove

Na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog”, broj 7/09) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog
donio je
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ZAKLJUČAK
o utvrđivanju prijedloga II. ciljanih izmjena i
dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u
Jastrebarskom za javnu raspravu
I.
Na temelju nacrta prijedloga II. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom, utvrđuje se
prijedlog II. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
„Pečkarica“ u Jastrebarskom za javnu raspravu.

II.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/22
URBROJ: 238/12-02-12-12
Jastrebarsko, 05. srpnja 2012.
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taljnog plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom održat će se
u ponedjeljak, 23. srpnja 2012. u 18.00 sati u prostorijama Grada
Jastrebarskog, Jastrebarsko, Trg Josipa Jurja Strossmayera 13,
soba br. 2.
Javno izlaganje organizira i provodi nositelj izrade Grad
Jastrebarsko- Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove,
prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove s odgovornim voditeljem, tvrtkom „Arhitektura tholos projektiranje“
d.o.o., Lopašićeva 6/1, Zagreb- izrađivačem II. ciljanih izmjena
i dopuna Plana.

IV.
Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima,
tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, građani i udruge i vlasnici nekretnina mogu dati očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog II. ciljanih izmjena
i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom
pisanim putem na adresu Grada Jastrebarskog, Jastrebarsko, Trg
Josipa Jurja Strossmayera 13, za vrijeme trajanja javnog uvida
od 19. do 26. srpnja 2012., upisati ih u knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javnog uvida, ili ih dati u zapisnik za vrijeme javnog
izlaganja.

V.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)
i Zaključka Gradonačelnika Grada Jastrebarskog (KLASA: 02206/12-01/22; URBROJ: 238/12-02-12-12 od 5. srpnja 2012.) nositelj izrade, Grad Jastrebarsko- Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske
poslove, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu II. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom
I.
Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu II. ciljanih izmjena
i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom,
utvrđenog Zaključkom Gradonačelnika od 5. srpnja 2012.

II.
Javna rasprava o prijedlogu II. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom provest će se
u gradu Jastrebarskom organiziranjem javnog uvida.
Javni uvid u prijedlog II. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom trajat će 8 dana, od
19. srpnja do 26. srpnja 2012.
Tijekom trajanja javne rasprave elaborat prijedloga II. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“
u Jastrebarskom izložit će se na javni uvid svakog radnog dana
od 8 do 16 sati u prostorijama Upravnog odjela za stambeno-komunalne poslove Grada Jastrebarskog, Jastrebarsko, Dr. Franje
Tuđmana 47/I. kat.

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

Sve prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi
dali u roku i na način određen ovim Zaključkom obrađuje odgovorni voditelj i sastavlja Izvješće o javnoj raspravi.
KLASA:350-01/12-01/05
URBROJ:238/12-08/2-12-14
Jastrebarsko, 05. srpnja 2012.
Grad Jastrebarsko
Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove,
prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09) Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donio je

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj financijskoj pomoći „Vodama
Jastrebarsko“ d.o.o. za izradu projektne
dokumentacije za kolektore odvodnje otpadnih voda
I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć „Vodama Jastrebarsko“ d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za kolektore
odvodnje otpadnih voda u Gornjem i Donjem Izimju, Petrovini,
Gornjoj i Donjoj Reki, Prhoću i Gornjem Desincu.
Izradom projektne dokumentacije za kolektore odvodnje otpadnih voda u navedenim naseljima omogućit će se izgradnja kolektora prema budućem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda
sustava Grada Jastrebarskog, čime će se poboljšati uvjeti stanovanja na tom području.

II.
Troškovi izrade projektne dokumentacije za kolektore odvodnje otpadnih voda, prema dostavljenoj I. privremenoj internoj situaciji br. 12/0007 „Voda Jastrebarsko“ d.o.o. od 29.
lipnja 2012., iznose 61.670,00 kn, pa će Grad Jastrebarsko ispla-

Broj 6 - Stranica 228

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

titi sredstva u iznosu od 61.670,00 kn, kao kapitalnu pomoć iz
Proračuna Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, broj konta 386
Kapitalne pomoći, kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije, program: Izgradnja komunalno-vodnih građevina, glava 01, razdjel:
005- Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, sukladno Programu
gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, stavak II.: Gradnja građevina za javnu
odvodnju, točka 3.: Kolektori- projektna dokumentacija (Gornje
i Donje Izimje, Petrovina, Gornja i Donja Reka, Prhoć, Gornji
Desinec- ukupno 25,5 km).

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 61.670,00
kn (slovima: šezdesetjednatisućašestosedamdeset kuna i nula
lipa) doznačit će se u korist žiro-računa „Voda Jastrebarsko“
d.o.o u Raiffeisenbank Austria d.d., broj žiro-računa 24840081101514353, najkasnije do 16. srpnja 2012. godine.

KLASA: 022-06/12-01/22
URBROJ: 238/12-02-12-8
Jastrebarsko, 05. srpnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) Gradonačelnik Jastrebarskog donio je

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o korištenju sredstava
Ministarstva kulture za građevinsku sanaciju crkve
Sv. Nikole u Jastrebarskom

IV.
Nadzor nad provedbom odredbi ovog Zaključka obavljat će
Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/22
URBROJ: 238/12-02-12-10
Jastrebarsko, 05. srpnja 2012.

05. srpnja 2012.

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske Ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kulture u iznosu od 100.000,00 kn (slovima: stotisuća kuna) za građevinsku sanaciju crkve Sv. Nikole u Jastrebarskom.

II.
Za provedbu ovog Zaključka određuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

III.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) Gradonačelnik Jastrebarskog donio je

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o korištenju sredstava
Ministarstva kulture za konzervatorske istražne
radove i izradu arhitektonske dokumentacije
za crkvu Sv. Ane u Gorici Svetojanskoj
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske Ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kulture u iznosu od 50.000,00 kn (slovima: pedesettisuća kuna) za
konzervatorske istražne radove i izradu arhitektonske dokumentacije za crkvu Sv. Ane u Gorici Svetojanskoj.

II.
Za provedbu ovog Zaključka određuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

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

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/22
URBROJ: 238/12-02-12-9
Jastrebarsko, 05. srpnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o izvođenju geodetskih radova na
državnoj cesti D-310 u Gospodarskoj zoni Jalševac u
Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izvođenju geodetskih
radova na izmjeri i izradi situacijsko-visinskog snimka koridora
pristupne ceste gradu od čvora Jastrebarsko do ulice Nikole Tesle (D-310), sa svim prostornim elementima za potrebe izrade
projekta krajobrazne arhitekture u gospodarskoj zoni Jalševac u
Jastrebarskom s tvrtkom „GEO-LAND“, vl. Ivan Lončarić iz Jastrebarskog, Bana Josipa Jelačića 80.

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz članka 1. ovog Zaključka
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isplatiti će se iznos od 12.000,00 kuna, uvećano za PDV u iznosu
od 3.000,00 kuna, što ukupno iznosi 15.000,00 kuna.

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, kapitalni projekt: Razvoj gospodarske zone Jalševac, konto: 323.

Na temelju članka 65. stavak 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”,
broj 152/08) i članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09), obnašatelj dužnosti
gradonačelnika grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika
donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Turističkoj zajednici
Grada Jastrebarsko

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
gospodarstvo Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/20
URBROJ: 238/12-02-12-26
Jastrebarsko, 19. lipnja 2012.
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I.
Odobrava se financijska pomoć Turističkoj zajednici Grada
Jastrebarskog u iznosu od 100.000,00 kuna za realizaciju projekata planiranih u programu rada TZG Jastrebarskog za 2012.
godinu.

II.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račun Turističke zajednice Grada Jastrebarskog broj: 2390001-1100024359 otvoren
kod Hrvatske poštanske banke iz Proračuna Grada Jastrebarskog
za 2012. godinu, razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, aktivnost: turizam, osnovni račun 381.

III.
Na temelju članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09), obnašatelj dužnosti
gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika, grada Jastrebarskog
donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći pčelarskom društvu
„LIPA“ Jastrebarsko
I.

Isplata odobrene financijske pomoći izvršit će se nakon potpisanog ugovora kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze
te namjensko korištenje dodijeljenih financijskih sredstava.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/20
URBROJ: 238/12-02-12-33
Jastrebarsko, 19. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Odobrava se financijska pomoć pčelarskom društvu „LIPA“,
Jastrebarsko, Plešivička 58, u iznosu od 10.000,00 kuna, za nabavu 200 komada pčelinjih matica.

II.
Odobrena sredstva predviđena su u proračuna grada Jastrebarskog za 2012. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: razvoj stočarstva, Konto: 352.

III.
Isplata odobrene financijske pomoći izvršit će se nakon potpisanog ugovora kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze
te namjensko korištenje dodijeljenih financijskih sredstava.

Na temelju članka 24. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2012. godinu („Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 9/11) i članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj
7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika grada Jastrebarskog donosi

IV.

ZAKLJUČAK
o isplati subvencije za uzgoj i držanje pčelinjih
zajednica u 2012. godini

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

I.

KLASA: 022-06/12-01/20
URBROJ: 238/12-02-12-25
Jastrebarsko, 19. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Odobrava se isplata subvencije za uzgoj i držanje pčelinjih
zajednica u 2012. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:
R.b. Prezime i ime

Iznos (kn) Uplatni račun

1.

Anev Marija
Zrinski-Frankopana 27

1.500,00

2360000-3115639364

2.

Bogović Ivan
4.200,00
Livadarska 9a, Desinec

2340009-3101141326
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Borković Josip
Domagović 83
Braje Juraj
Zdihovačka 88a
Braje Branimir
Jurjevčani 59
Cerovac Zlatko
Vukšin Šipak 89a
Ciban Tomislav
A. Kovačića 3
Čuljat Petar
A. Šenoe 12
Gašpar Mirko
Čabdin 26
Gonan Josip
Gorica Svetojanska 23
Grgec Željko
Čabdin 49
Gugec Stjepan
Čabdin 20
Kišan Ivan
G. Desinec 44
Kličković Mirko
Cvetković 157
Narančeć Milan
F. Tuđmana 81
Radelja Stjepan
A. Strausa 4
Ribarić Juraj
Okićko Naselje 29
Rundek Nikola
Ivančići 87
Smetko Stjepan
D. Desinec 164 b
Gašpar Ivan
Tadije Smičiklasa 1
Šimrak Janko
A. i D. Starčevića 27
Vancaš Darko
Plešivička 58
Volarić Dragutin
D. Desinec 27
Jurković Petar
M. Gupca 4
Jagunić Josip
Prilipje 31
Žalac Marijan
A. Vancaša 7
Čavlović Dujo
Domagović 110 G
Viboh Franjo
Trg Ljube Babića 28
Jagunić Josip
Prilipje 28
Pavlaković Slavko
Cvetković 175 A
Troha Mladen
A. i D. Starčevića 14
Tukara Drago
Domagović 110 B
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1.200,00

2360000-3115440179

2.600,00

2360000-3112722133

1.900,00

2360000-3112854714

2.720,00

2360000-3112854860

900,00

2360000-3111373989

2.580,00

2360000-3112854894

4.000,00

2360000-3111016204

1.640,00

2360000-3113892995

2.340,00

2340009-3101596542

1.200,00

2390001-3100051671

1.400,00

2360000-3113893297

1.000,00

2360000-3114738019

700,00

2360000-3111274565

1.300,00

2360000-3112854755

800,00

2360000-3112455083

1.000,00

2340009-3100870623

1.400,00

2360000-3114235009

500,00

2340009-3104209951

1.880,00

2360000-3113893289

4.100,00

2360000-3112854763

3.060,00

2360000-3112854878

500,00

2360000-2350235186

500,00

2360000-3216611314

1.100,00

2360000-3112056065

600,00

2340009-3103738240

500,00

2360000-3211583373

600,00

2360000-3114738666

700,00

2360000-3114738720

500,00

2340009-3103759908

2.140,00

2360000-3114745494

05. srpnja 2012.
II.

Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račune korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za
2012. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: razvoj
stočarstva, konto: 352.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/20
URBROJ: 238/12-02-12-24
Jastrebarsko, 19. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 24. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2012. godinu („Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 09/11 i 05/12) i članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“,
broj 7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o isplati subvencije za projekte ruralnog razvoja u
2012. godini - kapitalna pomoć za nabavu opreme
I.
Odobrava se isplata subvencije za projekte ruralnog razvoja u
2012. godini, kapitalna pomoć za nabavu opreme, po korisnicima
i iznosima kako slijedi:
R.b. Prezime i ime
Ćuk Davorin
1.
G. Kupčina 50

Naziv opreme Iznos (kn) Uplatni račun
cisterna
236000010.000,00
CREINA
1102039729

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račun korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za
2012. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: potpore
projektima ruralnog razvoja, konto: 386.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Grada
Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/21
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 29. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 24. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2012. godinu („Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 09/11 i 05/12) i članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“,
broj 7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika Grada Jastrebarskog donosi

05. srpnja 2012.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

ZAKLJUČAK
o isplati subvencije za projekte ruralnog razvoja
u 2012. godini - kapitalna pomoć za izgradnju/
adaptaciju objekata
I.
Odobrava se isplata subvencije za projekte ruralnog razvoja u
2012. godini, kapitalna pomoć za izgradnju/adaptaciju objekata,
po korisnicima i iznosima kako slijedi:
R.b. Prezime i ime

Opis ulaganja

Iznos (kn)

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-1/21
URBROJ: 238/12-02-12-6
Jastrebarsko, 29. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Uplatni
račun

1.

Ćuk Davorin
G. Kupčina 50

septička jama

8.644,00

23600001102039729

2.

Batušić Ivica
Cvetković 177

tunel za rotobale 14.161,00

23600003112157471

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račun korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za
2012. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: potpore
projektima ruralnog razvoja, konto: 386.

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

ZAKLJUČAK
o isplati subvencije za nabavu loznih cijepova
u 2012. godini

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/21
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 29. lipnja 2012.

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

ZAKLJUČAK
o dodjeli subvencije za nastup obrtnika
na sajmovima u 2012. godini
I.
Odobrava se isplata subvencije za nastup obrtnika na sajmovima u 2012. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:
Naziv obrta

I.
Odobrava se isplata subvencije za nabavu loznih cijepova u
2012. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:
R.b. Prezime i ime

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Namjena

Odobreni
iznos (kn)

VINEA – REŽEK
Vl. Krešimir Režek zakup prostora 1.600,00
Plešivica 39

II.

Žiro-račun
24840081100497398

Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račune korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za
2012. godinu, razdjel 004, aktivnost: razvoj obrtništva, malog i
srednjeg poduzetništva, osnovni račun: 352.
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Iznos (kn)

Uplatni račun

2.875,00

2360000-1102255526

1.

Budinšćak Vladimir
D. Reka 35

2.

Zaher Branko
Prilipje 20

10.100,00

2360000-3115640037

3.

Braje Josip
Lokošin Dol 2

6.650,00

2360000-3112140752

4.

Lončarić Ivan
Bana J. Jelačića 80

2.250,00

2360000-1100773222

5.

Korak Damir
Prilipje 1c

10.400,00

2360000-3115638100

UKUPNO

32.275,00

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račune korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za
2012. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: razvoj
vinogradarstva, konto: 352.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/21
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 29. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09), gradonačelnik grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći KPDV-u Jastrebarsko
I.
Odobrava se financijska pomoć „Klubu prijatelja dobrog
vina“ iz Jastrebarskog, Vlaškovec 45, u iznosu od 4.000,00 kuna
za nastup na manifestaciji „VINODAR 2012“ u Daruvaru od 01.
do 02. lipnja 2012. godine.

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račun društva broj:
2390001-1100300819 otvoren kod HPB, iz proračuna grada Jastrebarskog za 2012. godinu, Program: razvoj gospodarstva, Aktivnost: Turizam, Konto: 381.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog“.

05. srpnja 2012.
III.

Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
gospodarstvo Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/22
URBROJ: 238/12-02-12-13
Jastrebarsko, 05. srpnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), a u svezi sa člancima
16. i 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,
5/12, 16/12), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sufinanciranju Programa predškole u drugim
jedinicama lokalne samouprave

KLASA: 022-06/12-01/21
URBROJ: 238/12-02-12-7
Jastrebarsko, 29. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem Odluke o uključivanju Grada Jastrebarskog u
projekt „Lokalni projekt razvoja malog gospodarstva“za 2010.
godinu („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 02/10)
i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“ broj 07/09.), obnašatelj dužnosti Gradonačelnika, zamjenik Gradonačelnika Grada Jastrebarskog,
donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Aneksa ugovora o subvenciji dijela
kamate po projektu “Lokalni projekti razvoja malog
gospodarstva” od 02. veljače 2011. s Raiffeisenbank
Austrija d.d.
I.
Grad Jastrebarsko i RBA banka zaključili su Ugovor o subvenciji dijela kamate po projektu “Lokalni projekti razvoja malog
gospodarstva” za 2009. godinu. Klasa: 311-01/10-01/03, Urbroj:
238/12-02-11-6 od 02. veljače 2011. godine (u daljnjem tekstu:
Ugovor) temeljem kojeg se Grad Jastrebarsko uključuje u Projekt
na način da sudjeluje u subvenciji dijela kamate u iznosu od 1 (jedan) postotni poen, pod uvjetima kako je utvrđeno u odredbama
Ugovora.

II.
Navedenim Aneksom ugovora mijenja se odredba članka 4.
stavka 1. Ugovora na način da se obračun kamata, primjenom
srednjeg tečaja HNB za EUR, umjesto na dan plaćanja vrši na
dan obračuna.

I.
Grad Jastrebarsko sufinancirat će Program predškole u drugim jedinicama lokalne samouprave temeljem slijedećih kriterija:
–– da se radi o djeci koja imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Jastrebarskog i to u slijedećim naseljima: Vukšin Šipak, Pesak, Gornja Kupčina, Guci i Stankovo,
–– da se radi o djeci koja prema planu upisa u osnovnu školu,
istu moraju pohađati u drugim jedinicama lokalne samouprave.

II.

Visina sufinanciranja određuje se u iznosu od 150,00 kn (stopedesetkuna) mjesečno po djetetu, u razdoblju od 01. siječnja
2012. do 31. prosinca 2012. godine.

III.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurat će se u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2012. godinu u Programu javnih
potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog
za 2012. godinu.

IV.
Grad Jastrebarsko sklopit će ugovor s dječjim vrtićem koji je
ovlašten za provođenje Programa predškole u drugim jedinicama
lokalne samouprave, a koji Program polaze djeca s područja Grada Jastrebarskog u skladu s kriterijima iz točke I. ovog Zaključka,
kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 601-01/11-01/08
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 05. siječnja 2012.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

05. srpnja 2012.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 33/01, 129/05, 109/07,
125/08), Programa javnih potreba u športu na području Grada
Jastrebarskog za 2012. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 9/11 i 5/12) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), Obnašatelj
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, Zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori AK „Jastreb 99“
I.
Odobrava se financijska potpora u iznosu od 5.000,00 kn
(pettisuća kuna) AK „Jastreb 99“, Dr. Franje Tuđmana 9, 10 450
Jastrebarsko u svrhu organizacije 2. Jaska Eko Flor trail maratona.

II.
Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog na žiro račun broj 2390001-1100027336 kod
Hrvatske poštanske banke, na ime AK „Jastreb 99“.

III.
Sredstva za isplatu odobrene financijske potpore predviđena
su u Programu javnih potreba u športu, aktivnost: šport-tekuće
donacije športskim udrugama.

IV.
Obvezuje se AK „Jastreb 99“ da Upravnom odjelu za društvene djelatnosti dostavi izvješće o namjenskom utrošku sredstava odobrenih ovim Zaključkom do 01. rujna 2012.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/20
URBROJ: 238/12-02-12-21
Jastrebarsko, 19. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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II.

Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog, na žiro-račun broj: 2360000-1102069983 otvoren kod Zagrebačke banke, na ime Udruge za promicanje glazbeno-scenske kulture i umjetnosti „Tempera-tour-a“.

III.
Sredstva za isplatu odobrene financijske potpore predviđena su u Programu javnih potreba u kulturi, aktivnost: Djelatnost
udruga u kulturi.

IV.
Obvezuje se Udruga za promicanje glazbeno-scenske kulture
i umjetnosti „Tempera-tour-a“ da Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti Grada Jastrebarskog, dostavi izvješće o namjenskom
utrošku sredstava odobrenih ovim Zaključkom do 01. rujna 2012.
godine.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/20
URBROJ: 238/12-02-12-19
Jastrebarsko,19. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 33/01, 129/05, 109/07,
125/08), Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 9/11 i 5/12) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09), Obnašatelj
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, Zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori
Stolnoteniskom klubu „Jaska“
I.

Na temelju Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada Jastrebarskog za 2012. godinu („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, 9/11 i 5/12) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 07/09), Obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, Zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Udruzi za promicanje glazbenoscenske kulture i umjetnosti „Tempera-tour-a“
I.
Odobrava se financijska potpora Udruzi za promicanje glazbeno-scenske kulture i umjetnosti „Tempera-tour-a“ u iznosu
od 5.000,00 kn (pettisuća kuna) u svrhu pokrića dijela troškova
organizacije glazbeno-sportskog događaja u perivoju dvorca Erdody 10.06.2012.

Odobrava se financijska potpora u iznosu od 5.000,00 kn
(pettisuća kuna), Stolnoteniskom klubu „Jaska“, Trg J. J. Strossmayera 12, 10450 Jastrebarsko u svrhu organizacije 2. pozivnog turnira Stolnoteniskog saveza Zagrebačke županije.

II.
Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog na žiro račun broj 2360000-1101584698 kod
Zagrebačke banke, na ime Stolnoteniskog kluba „Jaska“, Trg J. J.
Strossmayera 12, 10450 Jastrebarsko.

III.
Sredstva za isplatu odobrene financijske potpore predviđena
su u Programu javnih potreba u športu, aktivnost: šport-tekuće
donacije športskim udrugama.

IV.
Obvezuje se Stolnoteniski klub „Jaska“ da Upravnom odjelu
za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o
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namjenskom utrošku sredstava odobrenih ovim Zaključkom do
01. rujna 2012.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/20
URBROJ: 238/12-02-12-22
Jastrebarsko, 19. lipnja 2012.

05. srpnja 2012.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09), Obnašatelj dužnosti
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Društvu starih igara
„Zelena livada“, Volavje
I.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Odobrava se financijska pomoć, Društvu starih igara „Zelena
livada“, Volavje, u iznosu od 4.000,00 kn (četiritisuće kuna), u
svrhu kupnje materijala za potrebe likovno-kiparske kolonije i za
nagrade sudionicima na 1. turniru u kozanju.

II.
Na temelju Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada Jastrebarskog za 2012. godinu („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, 9/11 i 5/12) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 07/09), Obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, Zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori KUD-u „Okićka trešnja“
I.
Odobrava se financijska potpora KUD-u „Okićka trešnja“
u iznosu od 6.500,00 kn (šesttisućapetsto kuna) u svrhu pokrića
troškova puta u Žeravec na proslavu 150. obljetnice Župe Svetog
Franje Asiškog.

II.
Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog KUD-u „Okićka trešnja“, Stankovo 58, Jastrebarsko na žiro-račun broj: 2390001-1100027980 otvoren kod
Hrvatske poštanske banke.

III.
Sredstva za isplatu odobrene financijske potpore predviđena su u Programu javnih potreba u kulturi, aktivnost: Djelatnost
udruga u kulturi.

IV.
Obvezuje se KUD „Okićka trešnja“ da Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog, dostavi izvješće o namjenskom utrošku sredstava odobrenih ovim Zaključkom do 01.
rujna 2012. godine.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/20
URBROJ: 238/12-02-12-20
Jastrebarsko, 19. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Navedeni iznos uplatiti će se na žiro račun 24000081110090345, na ime Društvo starih igara „Zelena livada“, Volavje, iz proračunske rezerve.

III.
Obvezuje se Društvo starih igara „Zelena livada“, Volavje da
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog
dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava u roku od 30 (trideset) dana nakon korištenja odobrenih
sredstava.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 022-06/12-01/21
URBROJ: 238/12-02-12-8
Jastrebarsko, 29. lipnja 2012.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom

poništava se objava
Zaključka o financijskoj potpori Malonogometnom klubu
Čeglji, KLASA: 620-03/12-01/22, URBROJ: 238/12-02-12-3 od
22. svibnja 2012. godine, koji je objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, broj 5/12.
KLASA: 033-01/12-01/01
URBROJ: 238-12/04-12-4
Jastrebarsko, 05. srpnja 2012.
Urednica
Maja Lovretin, dipl. iur., v. r.

05. srpnja 2012.
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OSTALI AKTI
Na temelju članka 215. Zakona o vodama (“Narodne novine”
153/09, 130/11) te članka 19. Odluke o priključenju komunalnih
vodnih građevina („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj
9/11), direktor društva Vode Jastrebarsko d.o.o., Mario Brnabić
donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Općih i tehničkih uvjeta isporuke
vodnih usluga na području Grada Jastrebarskog
Članak 1.
U Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga na
području Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog broj:1/12),
Članak 7. mijenja se i glasi:

odvodnju na određeno vrijeme ustupi trećoj osobi, a isporučitelj
usluge može na takav ugovore dati pristanak i provesti ih pod
uvjetom:
–– podmirenja svih novčanih obveza za to mjerno mjesto nastalih do dana privremenog ustupa ugovora
–– davanja ovjerene izjave ustupitelja ugovora i primatelja ugovora o solidarnom podmirenju budućih novčanih obveza za
to mjerno mjesto
(2) Bilo koja promjena ugovora iz stavka 1. ovoga članka
moguća je isključivo uz izričitu dozvolu isporučitelja usluge.
(3) Ustupitelj ugovora i primatelj ugovora mogu u svako vrijeme pisanim putem raskinuti ustupanje ugovora, o čemu su dužni u roku tri dana od dana raskida ugovora i podmirenja svih novčanih obveza, obavijestiti isporučitelj usluge u pisanom obliku.
Članak 7 b.

(1) Kod promjene vlasništva nekretnine, korisnik usluge je
dužan u roku od 30 dana od promjene vlasništva podnijeti zahtjev
za raskid ugovora o priključenju na javnu vodoopskrbu i ugovora
o priključenju na javnu odvodnju, uz predočenje odgovarajuće
isprave o promjeni vlasništva, a novi vlasnik te nekretnine dužan
je u istom roku podnijeti zahtjev za sklapanje novih ugovora, uz
predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva.

(1) Ugovor o priključenju na javnu vodoopskrbu i ugovor o
priključenju na javnu odvodnju, prestaju u slučaju:

Isporučitelj usluge sklopit će nove ugovore s novim vlasnikom nekretnine pod uvjetom podmirenja svih novčanih obveza
za to mjerno mjesto do dana očitanja brojila iz stavka drugog
ovog članka .

(2) U slučaju prestanka ugovora iz stavka 1. podstavaka 1. i
2. ovoga članka, fizičke ili pravne osobe pravni slijednici koji su
u posjedu nekretnine, dužni su u roku od 90 dana od dana smrti
fizičke osobe ili prestanka pravne osobe obavijestiti o tome isporučitelja usluge.

(2) Na temelju zaprimljenog zahtjeva korisnika usluge iz
stavka 1. ovoga članka, isporučitelj usluge dužan je u daljnjem
roku od pet dana očitati stanje brojila.
(3) Na temelju očitanja stanja brojila iz stavka 2. ovoga članka, isporučitelj usluge dužan je izvršiti obračun vodne usluge radi
razgraničenja ugovornih odnosa.
(4) Ukoliko se s novim vlasnikom nekretnine iz stavka 1.
ovoga članka ne zaključi ugovor o priključenju na javnu vodoopskrbu i ugovor o priključenju na javnu odvodnju, s danom očitanja stanja brojila iz stavka 3. ovoga članka, isporučitelj usluge će
obustaviti vodnu uslugu na tom mjernom mjestu.
(5) Ukoliko korisnik usluge iz stavka 1. ovoga članka nije
u roku od 30 dana od dana promjene vlasništva podnio zahtjev
za raskid ugovora, isporučitelj usluge može, nakon isteka toga
roka, na zahtjev novoga vlasnika nekretnine, uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva, zaključiti ugovor o priključenju na javnu vodoopskrbu i ugovor o priključenju na javnu
odvodnju, s danom zadnjeg obračuna, pod uvjetom podmirenja
svih novčanih obveza za to mjerno mjesto do dana zadnjeg očitanja brojila.
(6) Obračun iz stavaka 3. ili 5. ovoga članka temelj je razgraničenja ugovornih odnosa između korisnika usluge i novog
vlasnika nekretnine, te njihovih odnosa s isporučiteljom usluge.
Članak 2.
Iza članka 7. dodaju se članci 7a, 7b, 7c, 7d koji glase:
Članak 7 a.
(1) Korisnik usluge može zatražiti da se njegov ugovor o priključenju na javnu vodoopskrbu i ugovor o priključenju na javnu

–– smrti fizičke osobe,
–– prestanka pravne osobe,
–– raskida ugovora,
–– nastupa drugih okolnosti za prestanak ugovora prema propisima obveznog prava.

(3) U slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe
isporučitelj usluge može privremeno nastaviti pružati vodnu usluge s fizičkom ili pravnom osobom koja je u posjedu nekretnine
do saznanja za novog vlasnika, uz uvjet urednog podmirenja svih
novčanih obveza.
(4) Pravni slijednik korisnika usluge ima pravo na zaključenje novog ugovora o priključenju na javnu vodoopskrbu i ugovora o priključenju na javnu odvodnju pod uvjetom podmirenja
dospjelih novčanih obveza na tom mjernom mjestu.
(5) Ukoliko se iz bilo kojeg razloga ne može zaključiti novi
ugovor o priključenju na javnu vodoopskrbu i ugovor o priključenju na javnu odvodnju prema stavku 4. ovoga članka, isporučitelj usluge može zaključiti s fizičkom ili pravnom osobom
koja je u posjedu nekretnine novi ugovor na određeno vrijeme do
saznanja za novog vlasnika, uz uvjet da su do dana zaključenja
novoga ugovora podmirene sve novčane obveze toga obračunskog mjernog mjesta.
(6) Ako se ne zaključi ugovor iz stavaka 4. ili 5. ovoga članka u roku od 90 dana od dana saznanja za smrt fizičke osobe
ili prestanka pravne osobe, obračunsko mjerno mjesto može se
isključiti.
Članak 7c.
(1) Korisnik usluge može pisanim putem podnijeti zahtjev
za raskid ugovora o priključenju na javnu vodoopskrbu i ugovora
o priključenju na javnu odvodnju, uz otkazni rok od osam dana.
(2) Nakon što isporučitelj usluge zaprimi zahtjev za raskid
ugovora o priključenju na javnu vodoopskrbu i ugovora o priključenju na javnu odvodnju, dužan je temeljem očitanja brojila
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korisniku usluge ispostaviti račun za sve novčane obveze do dana
raskida ugovora.
(3) Ako korisnik usluge nije otkazao ugovor sukladno uvjetima iz stavka 1. ovoga članka i/ili nije omogućio očitanje brojila,
zbog čega isporučitelj usluge ne može ispostaviti račun, dužan je
platiti vodnu uslugu do dana očitanja brojila.
Članak 7d.
(1) Isporučitelj usluge može raskinuti ugovor o priključenju
na javnu vodoopskrbu i ugovor o priključenju na javnu odvodnju s tarifnim korisnikom usluge ako korisnik usluge da lažne ili
nepotpune podatke koji onemogućavaju uredno ispunjenje ugovorenih obveza, a predmetni podaci ne budu ispravljeni u zahtijevanom roku.

05. srpnja 2012.

Članak 3.
U članku 59. dodaje se stavak (4) koji glasi:
(4) Smatra se da je korisnik usluge prihvatio uvjete za korištenje vodne usluge iz ovih uvjeta ako je nakon njihova stupanja
na snagu nastavio koristiti vodne usluge.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
U Jastrebarskom, 14. lipnja 2012.

Direktor
Mario Brnabić,dipl. oec., v. r.

05. srpnja 2012.
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SADRŽAJ
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1. Odluka o zaduženju Grada Jastrebarskog za kapitalni
projekt izgradnje komunalne infrastrukture
2. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada
Jastrebarskog

201

223

11. Zaključak o sklapanju Ugovora o darovanju nekretnine 223
202

3. Odluka o izradi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Jastrebarskog
208
4. Odluka o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja „Pečkarica“
209
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu

10. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za praćenje
javne rasprave u postupku izrade dokumenata
prostornog uređenja

211

12. Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru

223

13. Zaključak o sklapanju ugovora o izradi i montaži
nadstrečnica na autobusnim stajalištima Črnilovec,
Volavje i Donja Reka

224

14. Zaključak o sklapanju Ugovora o nadzoru

224

15. Zaključak o sklapanju ugovora o izradi V. ciljanih
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Jastrebarskog

224

16. Zaključak o sklapanju ugovora o izradi Ciljanih
izmjena i dopuna DPU „Pečkarica“

225

17. Zaključak o kupnji nekretnine radi izgradnje glavne
gradske prometnice GG1-SJEVER u Jastrebarskom

225

6. Odluka o davanju mišljenja na sklapanje Sporazuma
o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,
izgradnji i korištenju Županijskog centra za
gospodarenje otpadom Zagrebačke županije

211

7. Rješenje o imenovanju ulice u gradu Jastrebarskom

212

8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne
zajednice Grada Jastrebarskog za 2011. godinu

212

9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Športske
zajednice Grada Jastrebarskog za 2011. godinu

212

18. Zaključak o sklapanju Ugovora o financiranju uređenja
građevinskog zemljišta za izradu II. Ciljanih izmjena
i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u
Jastrebarskom
225

10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice
kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog
za 2011. godinu

212

19. Zaključak o utvrđivanju prijedloga V. ciljanih izmjena i
dopuna prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog
za javnu raspravu
226

11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za
kulturu Jastrebarsko za 2011. godinu

213

12. Rješenje o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu
Jastrebarsko

213

13. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju
Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog

213

14. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju
proračunske zalihe za mjesec svibanj 2012. godine

213

22. Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju sredstava
Ministarstva kulture za konzervatorske istražne radove
i izradu arhitektonske dokumentacije za crkvu
Sv. Ane u Gorici Svetojanskoj
228

1. II. Izmjene i dopune Plana nabave za
proračunsku 2012. godinu

214

2. Odluka o odabiru

217

23. Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju sredstava
Ministarstva kulture za građevinsku sanaciju crkve
Sv. Nikole u Jastrebarskom

3. Odluka o odabiru

218

4. Odluka o odabiru

219

24. Zaključak o sklapanju ugovora o izvođenju geodetskih
radova na državnoj cesti D-310 u Gospodarskoj zoni
Jalševac u Jastrebarskom
228

5. Zaključak o sklapanju ugovora o obavljanju poslova
zaštite na radu za Grad Jastrebarsko

219

25. Zaključak o financijskoj pomoći pčelarskom
društvu „LIPA“ Jastrebarsko

229

6. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga
tiskanja službenog glasila grada Jastrebarskog

220

26. Zaključak o financijskoj pomoći Turističkoj zajednici
Grada Jastrebarsko

229

7. Zaključak o sklapanju Aneksa Ugovora o opskrbi
električnom energijom povlaštenog kupca

220

27. Zaključak o isplati subvencije za uzgoj i držanje
pčelinjih zajednica u 2012. godini

229

8. Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Grada
Jastrebarskog

220

28. Zaključak o isplati subvencije za projekte ruralnog
razvoja u 2012. godini – kapitalna pomoć za
nabavu opreme

230

AKTI GRADONAČELNIKA

9. Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći „Vodama
Jastrebarsko“ d.o.o. za izgradnju produžetka
glavnog voda vodovoda

222

20. Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. ciljanih izmjena
i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u
Jastrebarskom za javnu raspravu
227
21. Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći „Vodama
Jastrebarsko“ d.o.o. za izradu projektne dokumentacije
za kolektore odvodnje otpadnih voda
227

228

29. Zaključak o isplati subvencije za projekte ruralnog
razvoja u 2012. godini – kapitalna pomoć za izgradnju /
adaptaciju objekata
231
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30. Zaključak o dodjeli subvencije za nastup obrtnika na
sajmovima u 2012. godini

231

37. Zaključak o financijskoj potpori Stolnoteniskom
klubu „Jaska“

233

31. Zaključak o isplati subvencije za nabavu loznih
cijepova u 2012. godini

231

38. Zaključak o financijskoj potpori KUD-u
„Okićka trešnja“

234

39. Zaključak o financijskoj pomoći Društvu starih igara
„Zelena livada“, Volavje

234

40. PONIŠTENJE OBJAVE

234

32. Zaključak o financijskoj pomoći KPVD-u Jastrebarsko 232
33. Zaključak o sklapanju Aneksa ugovora o subvenciji
dijela kamate po projektu „Lokalni projekti razvoja
malog gospodarstva“ od 02. veljače 2011.
s „Raiffaisenbank Austija d.d.“

232

34. Zaključak o sufinanciranju Programa predškole u
drugim jedinicama lokalne samouprave

232

35. Zaključak o financijskoj pomoći AK „Jastreb 99“

233

36. Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za promicanje
glazbeno-scenske kulture i umjetnosti „Tempera-tour-a“ 233

OSTALI AKTI
VODE JASTREBARSKO d.o.o.
1. Odluka o izmjeni i dopuni Općih i tehničkih uvjeta
isporuke vodnih usluga na području
Grada Jastrebarskog

235
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