Vodič kroz troškove i uvjete građenja
POSEBNI UVJETI ZA GRADNJU
U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta razlikuju se dvije
vrste objekata i to:




Posebni uvjeti za gradnju stambenih, poslovnih, i
stambeno-poslovnih objekata
Posebni uvjeti za gradnju ostalih objekata
(infrastruktura)

*Više o posebnim uvjetima u slučaju izdavanja lokacijske
dozvole možete vidjeti ovdje
*Zahtjevi za utvrđivanje posebnih uvjeta i izdavanje
potvrde glavnog projekta dostupni su ovdje
*Popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete
možete preuzeti ovdje
Kontakt:
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša,
Ispostava Jastrebarsko - za područje Grada Jastrebarskog
Tomislav Preprotić, voditelj Ispostave
Vladka Mačeka 2, 10450 Jastrebarsko
tel: 01 6273 639
email: jastrebarsko@zagrebacka-zupanija.hr

KOMUNALNI DOPRINOS
I. ZONA kn/m3

II. ZONA kn/m3

57,00

30,00

Više o poticajima za investitore možete pronaći na linku
*Izvor: „Službeni Vjesnik grada Jastrebarsko”, 11/2014

Kontakt:
Grad Jastrebarsko,
Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo
Marijan Meštrić, dipl.ing.arh.
Trg J.J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko
tel: 01 6281 110, 01 6281 112
email: marijan.mestric@jastrebarsko.hr

Vodič kroz troškove i uvjete građenja
VODOOPSKRBA/ODVODNJA
Izdavanje potvrda/suglasnosti te
ostale usluge

U kunama
bez PDV-a

Izdavanje odluke o mogućnostima
priključenja na komunalne vodne
građevina

150,00

Izdavanje posebnih uvjeta građenja u
svrhu izdavanja lokacijske dozvole

200,00

*Informacije vezane za tarife plaćanja vodnog
doprinosa možete vidjeti ovdje

Izdavanje suglasnosti na projektnu
dokumentaciju

200,00

Kontakt:
Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
tel: 01 6307 333
fax: 01 6155 910
email: vdpovjerenstvo@voda.hr
www.voda.hr

VODNI DOPRINOS

*Priključenje na sustav javne vodoopskrbe/odvodnje vrši se
po dostavljenom zahtjevu . Za više informacija kliknite na link
*Zahtjev i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje
*Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga na području
Grada Jastrebarskog dostupni su ovdje
Kontakt:
Vode Jastrebarsko d.d.,
Dr. Franje Tuđmana 43, 10450 Jastrebarsko
tel: 0800 200 029
fax: 01 6271 616
email: mladen.trgovcic@vode-jastrebarsko.hr

Vodič kroz troškove i uvjete građenja
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta, potvrde projekata možete podnijeti
HAKOM-u putem linka
Kontakt:
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb,
Posebni uvjeti gradnje, potvrda glavnog projekta
(01) 700 7040

OPSKRBA PLINOM
Cijene priključenja za distribucijsko područje Jastrebarsko dostupne su
ovdje
Opći uvjeti opskrbe plinom dostupni su ovdje
Kontakt – koncesionar za područje grada:
Montcogim - Plinara d.o.o.
Trg A. Starčevića 2, Sveta Nedjelja
tel: 01 3373 743
fax: 01 3373 744
email: montcogim@zg.t-com.hr
www.montcogim.hr

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
Pravilnik o naknadi za priključenje na energetsku mrežu
možete vidjeti ovdje
Kontakt:
HEP ODS d.o.o.
Pogon Jastrebarsko
Rukovoditelj Odjela, mr.sc. Alen Katić, dipl.ing. el.
Cvetkovačka 2a, 10450 Jastrebarsko
tel: 01 6281 404, 01 6281 405
fax: 01 6281 083

