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5. stavka 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja 
nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vje-
snik Grada Jastrebarskog broj 7/11) i članka 37. Statuta Grada 
Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 
2/13 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 8. sjednici 
održanoj 2. lipnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU 
o prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnina 

u vlasništvu Grada Jastrebarskog za izgradnju 
infrastrukturne građevine „Denivelacija D310 preko 

željezničke pruge u Jastrebarskom“ 

Članak 1.
Utvrđuje se da je zahvat “Denivelacija D310 preko željeznič-

ke pruge u Jastrebarskom, izgradnja infrastrukturne građevine u 
interesu Republike Hrvatske i Grada Jastrebarskog.

Članak 2.
Za potrebe izgradnje infrastrukturnog objekta iz članka 1. 

ove Odlulke, Grad Jastrebasko kao vlasnik,  prenosi na Hrvatske 
ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, 
Zagreb, Vončinina 3, OIB: 55545787885, kao investitora, pravo 
vlasništva na sljedećim nekretninama:

 – k.č.br. 3013/1 oranica Ferenčica površine 50 m²,
 – k.č.br. 3013/3 cesta Ferenčica površine 285 m²
 – k.č.br. 3013/5 neplodno Ferenčica površine 270 m²,
 – k.č.br. 3095/4 oranica Tomaška površine 13 m²,
 – k.č.br. 3291/4 oranica Kljukača površine 207 m² i
 – k.č.br. 3291/5 cesta površine 254 m², sve upisane u z.k.ul.
br. 3036, 

 – k.č.br. 3016/2 oranica Štrapička površine 7 m² i
 – k.č.br. 3016/3 oranica Štrapička površine 41 m², obje upisane 
u z.k.ul.br. 974,

 – k.č.br. 3092/7 oranica Klukača površine 5 m²,
 – k.č.br. 3092/8 cesta površine 286 m²,
 – k.č.br. 3092/9 oranica Klukača površine 260 m²,
 – k.č.br. 3093/5 oranica pri Kloštru površine 130 m², 
 – k.č.br. 3094/4 oranica pri Kloštru površine 260 m²,
 – k.č.br. 3292/4 oranica Ribnica površine 1923 m²,
 – k.č.br. 3292/5 cesta površine 1344 m² i
 – k.č.br. 3292/6 oranica Ribnica površine 915 m², sve upisane 
u z.k.ul.br. 2848,

 – k.č.br. 3298/3 oranica Štrapićka površine 326 m², upisane u 
z.k.ul.br. 3284, 

 – k.č.br. 3301/4 oranica Štrapička površine 205 m² i

 – k.č.br. 3301/5 oranica Štrapička površine 47 m², obje upisane 
u z.k.ul.br. 3288, 

 – k.č.br. 3302/4 oranica Štrapička površine 121 m², upisane u 
z.k.ul.br. 1147,

 – k.č.br. 4060/7 cesta Jastrebarsko – Čabdin površine 73 m²
 – k.č.br. 4060/9 cesta Jaska – Čabdin površine 156 m²
 – k.č.br. 4060/10 put Jaska – Čabdin površine139 m²
 – k.č.br. 4060/11 put Jaska – Čabdin površine 422 m²
 – k.č.br. 4060/12 put Jaska – Čabdin površine 221 m² sve upi-
sane u z.k.ul.br.:3345

 – k.č.br. 3295/1 oranica Štrapička površine 421 m² upisana u 
z.k.ul.br. 1920

 – k.č.br. 3296/4 oranica Štrapička površine 645 m² i
 – k.č.br. 3300/4 oranica Štrapička površine 391 m², obje upisa-
ne u z.k.ul.br. 3271,

 – k.č.br. 3302/3 priključna cesta površine 133 m² upisana u 
z.k.ul.br.1147,

 – k.č.br. 3297/3 oranica Sirkovina površine 717 m² upisane u 
z.k.ul.br. P-I

 – k.č.br. 3299/2 oranica Mrzlo polje površine 397 m² upisane 
u z.k.ul.br. P-I

 –  k.č.br. 3279/2 put Ribnica površine 42 m² upisane u z.k.ul.
br. P-I

sve u k.o. Jastrebarsko.
Pravo vlasništva nekretnina iz stavka 1. ovog članka Grad 

Jastrebarsko prenosi na Hrvatske ceste d.o.o. bez naknade.
Tržišna vrijednost nekretnina iz stavka 1. ovog članka utvr-

đena je od strane C.T.B. d.o.o. iz Jastrebarskog, u iznosu od 
110,00 kn / m2, što za ukupnu površinu od 10 706 m2 iznosi 
1.177.660,00 kn.

Članak 3.
Ovlašćuje se Gradonačelnik da temeljem ove Odluke zaključi 

Ugovor o prijenosu prava vlasništva bez naknade za nekretnine u 
vlasništvu Grada Jastrebarskog utvrđene člankom 2. ove Odluke.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 238/12-01-14-17
Jastrebarsko, 2. lipnja 2014.

P r e d s j e d n i c a
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

Željka Kovačić, prof., v. r.
Temeljem članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obra-

zovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebar-
skog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 8. sjednici održanoj dana 2. lipnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU  
o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Radost“ Jastrebarsko

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Radost“, Jastrebarsko (dalje u tekstu: Dječji 

vrtić).
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Članak 2.
Pravo na upis u programe Dječjeg vrtića ima dijete koje zajedno s oba roditelja ili sa samohranim roditeljem, odnosno roditeljem 

iz jednoroditeljske obitelji, ima prebivalište na području Grada Jastrebarskog.
Dijete koje je smješteno u udomiteljsku obitelj ili ima skrbnika, a nema prebivalište na području Grada Jastrebarskog, ostvaruje 

pravo na upis kao i dijete iz stavka 1. ovog članka ako njegov udomitelj ili skrbnik ima prebivalište na području Grada Jastrebarskog.
Ako ima slobodnih mjesta, u pojedine programe može se upisati i dijete koje zajedno s oba roditelja ili samohranim roditeljem, 

odnosno roditeljem iz jednoroditeljske obitelji ima ima prebivalište na području drugih gradova i općina.

Članak 3.
U slučaju prijave većeg broja djece od planiranog za upis, prednost pri upisu u Dječji vrtić ostvarit će se prema slijedećim kriteri-

jima, primjenom  metode bodovanja, i to na način kako slijedi :

KRITERIJ 
OBRAZLOŽENJE BODOVANJA
POJEDINOG KRITERIJA 

OSTVARENI
BODOVI

1. Dijete roditelja žrtava i 
invalida domovinskog 
rata

Ukoliko je jedan roditelj invalid domovinskog rata, dijete ostvaruje bodove 
ovisno o stupnju invaliditeta roditelja na sljedeći način: stupanj invaliditeta 
91-100% = 10 bodova, stupanj invaliditeta 81-90% = 9 bodova, stupanj 
invaliditeta 71-80% = 8 bodova, stupanj invaliditeta 61-70% = 7 bodova, 
stupanj invaliditeta 51-60% = 6 bodova, stupanj invaliditeta 41-50% = 5 
bodova, stupanj invaliditeta 31-40% = 4 boda, stupanj invaliditeta 21-30% 
= 3 boda, stupanj invaliditeta 11-20% = 2 boda, stupanj invaliditeta 1-10% 
= 1 bod.
Ukoliko su oba roditelja invalidi domovinskog rata, dijete ostvaruje bodove 
ovisno o stupnju invaliditeta oba roditelja, a bodovi se zbrajaju.

DO 20 BODOVA

2. Dijete iz obitelji s troje 
ili više djece

Ukoliko je dijete iz obitelji s troje i više djece, ostvaruje se 10 bodova za 
treće i 1 bod svako iduće dijete (dijete je osoba do navršenih 18 godina 
života). Bodovi za treće i svako iduće dijete se zbrajaju.

10 BODOVA ZA 
TREĆE I  
1 BOD ZA SVAKO 
IDUĆE DIJETE

3. Dijete zaposlenih 
roditelja

Dijete ostvaruje bodove na temelju zaposlenosti svakog roditelja ponaosob.
Bodovi na temelju zaposlenosti majke i oca se zbrajaju.
Zaposlenost svakog roditelja djeteta u cjelovitoj obitelji boduje se s 10 
bodova.
Dijete samohranog zaposlenog roditelja, na temelju zaposlenosti roditelja, 
ostvaruje 20 bodova.
Dijete koje živi u jednoroditeljskoj obitelji, na temelju zaposlenosti 
roditelja s kojim živi, ostvaruje 20 bodova.

DO 20 BODOVA

4. Dijete samohranih 
roditelja

Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga 
(drugi roditelj je umro, proglašen nestalim ili lišen roditeljskog prava).

16 BODOVA

5. Dijete u udomiteljskoj 
obitelji

Dijete koje živi u udomiteljskoj obitelji na temelju ovog kriterija ostvaruje 
9 bodova.

9 BODOVA

6. Dijete u godini prije 
polaska u školu

Dijete u godini prije polaska u osnovnu školu je dijete koje  će biti školski 
obveznik u narednoj pedagoškoj  godini.

9 BODOVA

7. Dijete roditelja koji 
primaju doplatak za 
djecu

Dijete čiji roditelji ostvaruju pravo na doplatak za djecu na temelju ovog 
kriterija ostvaruje 9 bodova.

9 BODOVA

8. Dijete roditelja 
na redovnom 
školovanju/ stručnom 
osposobljavanju bez 
zasnivanja radnog 
odnosa

Redovno školovanje /stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 
odnosa svakog roditelja boduje se s 4 boda.
Dijete samohranog roditelja na redovnom školovanju/ samohranog roditelja 
na stručnom  osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, ostvaruje  8 
bodova.  
Dijete iz jednoroditeljske obitelji, na temelju redovnog školovanja roditelja 
s kojim dijete živi/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa  
roditelja s kojim  dijete živi, ostvaruje 8 bodova.

DO 8 BODOVA

9. Dijete koje živi u 
iznimno teškim 
socijalnim i 
zdravstvenim prilikama

Pravo na ostvarivanje bodova po navedenom kriteriju ostvaruje se na 
temelju preporuke nadležnog centra za socijalnu skrb.

5 BODOVA

10. Dijete sa specifičnim 
razvojnim i/ili 
zdravstvenim potrebama

Pravo na ostvarivanje bodova po navedenom kriteriju ostvaruje se 
na temelju specijalističkog nalaza i mišljenja vezanog uz utvrđivanje 
navedenih potreba i statusa djeteta.

5 BODOVA
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11. Dijete roditelja 
člana DVD-a koji je 
sudjelovao u više od 5 
vatrogasnih intervencija 
u godini koja prethodi 
godini predavanja 
zahtjeva za upis djeteta u 
dječji vrtić

Dijete čiji je roditelj član Dobrovoljnog vatrogasnog društva koji je 
sudjelovao u više od 5 vatrogasnih intervencija u godini koja prethodi 
godini predavanja zahtjeva za upis djeteta u dječji vrtić na temelju ovog 
kriterija ostvaruje 1 bod.
Ukoliko oba roditelja po ovom kriteriju ostvaruju prava na bodove, bodovi 
se zbrajaju.
Dijete samohranog roditelja na temelju ovog kriterija ostvaruje  2 boda.  
Dijete iz jednoroditeljske obitelji na temelju ovog kriterija ostvaruje 2 boda.

DO 2 BODA

Članak 4.
Prednost pri upisu u okviru planiranog broja slobodnih mjesta po dobnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.
Ako više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu ostvaruje dijete kojemu su već brat ili sestra upisani u Dječji vrtić.
Ako se  prednost ne može utvrditi primjenom kriterija iz članka 3., te stavka 2. ovog članka, djeca se svrstavaju na listu prvenstva 

po nadnevku rođenja od starijeg prema mlađem.

Članak 5.
Roditelj je dužan dostaviti Dječjem vrtiću dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 – za dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – presliku rješenja nadležnog ministarstva o statusu žrtve ili invalida Domo-
vinskog rata

 – za dijete iz obitelji s troje ili više djece - za svako dijete preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih ili potvrda s podacima o 
rođenju djeteta,

 – za dijete zaposlenog/zaposlenih roditelja - potvrda poslodavaca o zaposlenju roditelja, ne starija od dva mjeseca,
 – za dijete samohranoga roditelja - dokazi o samohranosti: preslika rodnog lista, preslika smrtnog lista za preminulog roditelja, presli-
ka potvrde o nestanku drugog roditelja, rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da je drugi roditelj lišen roditeljske skrbi, lišen 
potpuno poslovne sposobnosti ili djelomice lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb,

 – za dijete koje živi samo s jednim  roditeljem (dijete iz jednoroditeljske obitelji) - preslika presude o razvodu braka ili drugi dokaz 
da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

 – za dijete u udomiteljskoj obitelji – preslika rješenja, odnosno potvrde centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji,
 – za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju 
djeteta,

 – za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – preslika rješenja o pravu na doplatak za djecu, ne starija od dva mjeseca
 – za dijete čija su roditelji /je roditelj na redovnom školovanju – potvrda škole/fakulteta o redovnom školovanju roditelja, ne starija 
od dva mjeseca

 – za dijete čiji su roditelji / je roditelj na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa - potvrda poslodavca da je roditelj 
na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, ne starija od dva mjeseca,

 – za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama – preporuka nadležnog centra za socijalnu skrb, ne starija 
od dva mjeseca,

 – za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe - specijalistički nalaz i mišljenje vezan uz utvrđivanje navedenih 
potreba i statusa djeteta, 

 – za dijete roditelja člana člana Dobrovoljnog vatrogasnog društva koji je sudjelovao u više od 5 vatrogasnih intervencija u godini 
koja prethodi godini upisa u Dječji vrtić -  potvrda Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog o sudjelovanju u više od pet u vatro-
gasnih intervencija u godini koja prethodi godini upisa u Dječji vrtić.

Članak 6.
Djeca s teškoćama u razvoju ne podliježu postupku bodovanja,  već ostvaruju mogućnost direktnog upisa na temelju prosudbe 

tima stručnjaka dječjeg vrtića o psihofizičkom statusu  i potrebama djeteta za odgovarajućim programima i uvjetima koje dječji vrtić 
može ponuditi sukladno posebnim propisima kojima su uređeni predškolski odgoj i naobrazba djece s posebnim odgojno-obrazovnim 
potrebama.

Roditelj je dužan dostaviti Dječjem vrtiću odgovarajući medicinski i drugi nalaz, mišljenje i riješenje nadležnih tijela, ustanova i 
vještaka, uz obvezu odazivanja na poziv dječjeg vrtića radi davanja mišljenja stručnog tima o postojanju uvjeta integracije djeteta u 
redoviti program ili uključivanje u drugi odgovarajući program koji Dječji vrtić može ponuditi.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 238/12-01-14-18
Jastrebarsko, 2. lipnja 2014.

P r e d s j e d n i c a
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

Željka Kovačić, prof., v. r.
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Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi 
(„Narodne novine“ broj 157/13) i članka 37. Statuta Grada Ja-
strebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 
2/13 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 8. sjednici 
održanoj dana 2. lipnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU   
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu 
ostvarivanja prava na pomoć za opremu novorođenog 

djeteta

Članak 1.
U Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za 

opremu novorođenog djeteta („Službeni vjesnik Grada Jastrebar-
skog“ broj 6/10) članak 2. stavak 1. alineja 2. mijenja se i glasi:

„-da roditelji/samohrani roditelj/roditelj iz jednoroditeljske 
obitelji novorođenog djeteta imaju/ima prebivalište na području 
Grada Jastrebarskog.“

Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
„Pravo na pomoć stječe se u postupku pokrenutom na zahtjev 

stranke-roditelja djeteta.
Zahtjev za priznavanje prava na pomoć (u daljnjem tekstu: 

Zahtjev), podnosi se Upravnom odjelu nadležnom za djelatnost 
socijalne skrbi Grada Jastrebarskog, na obrascu Grada Jastrebar-
skog.

 Zahtjevu stranke prilažu slijedeće dokumente, u preslici:
 – rodni list ili izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete,
 – prijavu prebivališta za novorođeno dijete,
 – presliku osobne iskaznice za oba roditelja / samohranog rodi-
telja / roditelja iz jednoroditeljske obitelji,

 – uvjerenje o prebivalištu za jednog od roditelja/samohranog 
roditelja/roditelja iz jednoroditeljske obitelji, ukoliko iz 
osobne iskaznice nije vidljivo da isti, na području Grada Ja-
strebarskog, ima prebivalište neprekidno dvije godine, raču-
najući do dana podnošenja Zahtjeva,

 – presliku tekućeg ili štednog računa roditelja-podnositelja za-
htjeva.

 – rodne listove ili izvatke iz matice rođenih za svu ranije rođe-
nu, malodobnu djecu, ukoliko se podnosi zahtjev za prizna-
vanje prava na pomoć za opremu trećeg ili svakog slijedećeg 
novorođenog djeteta,

 – presudu o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne 
živi u zajedničkom kućanstvu, u slučaju da je podnositelj za-
htjeva roditelj iz jednoroditeljske obitelji,

 – smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku dru-
gog roditelja ili rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje 
da je drugi roditelj lišen roditeljske skrbi, lišen potpuno po-
slovne sposobnosti ili djelomice lišen poslovne sposobnosti u 
odnosu na roditeljsku skrb, u slučaju da je podnositelj zahtje-
va samohrani roditelj.
Rješenje po podnesenom zahtjevu donosi Upravni odjel nad-

ležan za djelatnost socijalne skrbi Grada Jastrebarskog.“

Članak 3.
Članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta ostvaruje 

se u novčanom iznosu, kojeg isplaćuje Upravni odjel nadležan za 
poslove financija Grada Jastrebarskog temeljem izdanog rješenja, 
u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja o priznavanju 
prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta.“

Članak 4.
Ostale odredbe Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava 

na pomoć za opremu novorođenog djeteta ostaju nepromijenjene.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 021-01/14-01/03
URBROJ: 238/12-01-14-19
Jastrebarsko, 2. lipnja 2014.

P r e d s j e d n i c a
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

Željka Kovačić, prof., v. r.

Na temelju članka  37. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ br. 7/09 i 2/13) Gradsko vijeće 
Grada Jastrebarskog na 8. sjednici održanoj 2. lipnja 2014. do-
nijelo je

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada 

Jastrebarskog za 2013. godinu

1. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog razmotrilo je Izvješće o 
radu Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2013. godinu.

2. Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog prihvaća Izvješće o radu 
Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2013. godinu.

3. Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Gra-
da Jastrebarskog“.

KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 238/12-01-14-20
Jastrebarsko, 2. lipnja 2014.

P r e d s j e d n i c a
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

Željka Kovačić, prof., v. r.

Na temelju članka 9. stavka 3. 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 Jastre-
barskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), u vezi s člankom 6. stavkom 
2. i člankom 10. stavkom 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelova-
nju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“, br. 
40/08 i 44/08), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 8. sjednici 
održanoj 2. lipnja 2014. donijelo je

RJEŠENJE 
o razrješenju dužnosti člana Stožera zaštite i 

spašavanja Grada Jastrebarskog i imenovanju člana 
Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog

I.
Iva Antić, dipl. iur. razrješuje se dužnosti člana Stožera zašti-

te i spašavanja Grada Jastrebarskog.

II.
Imenuje se novi član Stožera zaštite i spašavanja Grada Ja-

strebarskog, i to Irena Strmečki Šlat, dipl.iur., pročelnica Uprav-
nog odjela za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, druš-


