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Članak 2.
Članovi Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća ima-

ju pravo na naknadu za rad.

Članak 3.
Pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruju kako 

slijedi:
 – predsjednik Gradskog vijeća u iznosu od 1.200,00 kuna neto 
mjesečno,

 – potpredsjednici Gradskog vijeća u iznosu od 1040,00 kuna 
neto mjesečno,

 – ostali članovi Gradskog vijeća u iznosu od 800,00 kuna neto 
mjesečno,

 – članovi radnih tijela Gradskog vijeća u iznosu od 250,00 
kuna neto, za mjesec u kojem je održana sjednica radnog ti-
jela i ako su bili nazočni sjednici, neovisno o tome koliko je 
sjednica ili nastavaka sjednica u tom mjesecu održano.
Osobe iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka nemaju 

pravo na naknadu za rad u radnom tijelu Gradskog vijeća.

Članak 4.
Osim prava na naknadu iz članka 3. ove Odluke, članovima 

Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća pripada i pravo 
na dnevnicu, naknadu prijevoznih troškova i troškova noćenja za 
službena putovanja u zemlji i inozemstvu, sukladno posebnom 
propisu kojim se uređuje porez na dohodak.

Članak 5.
Novčana sredstva za naknade iz ove Odluke osiguravaju se u 

Proračunu Grada Jastrebarskog.

Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka 

o visini naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća i člano-
va radnih tijela Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 9/13). 

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, a primjenjuje se od 
1. travnja 2022.

KLASA: 024-01/22-01/01
URBROJ: 238-12-22-18
Jastrebarsko, 8. ožujka 2022.

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

Leon Bastašić, v. r.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne no-
vine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 
144/21), članka 31. stavka 2. Odluke o uvjetima, načinu i postup-
ku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog broj 7/11) i članka 32. 
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebar-
skog“ broj 1/18, 3/20 i 2/21), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog 
na 5. sjednici održanoj 8. ožujka 2022. godine, donosi

ODLUKU 
o ukidanju statusa javnog dobra 

Članak 1.
Ukida se status javnog dobra za k.č.br. 3090/6 cesta Mrzlo 

polje sa 11 m2 upisanu u z.k.ul.br. P-I, k.o. Jastrebarsko kao javno 
dobro, obzirom da je ista trajno izgubila funkcija ceste.

Članak 2.
Temeljem ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Jastrebarsko 

Općinskog suda u Novom Zagrebu, provesti će brisanje statusa 
javnog dobra na nekretnini navedenoj u članku 1. ove Odluke, 
uz istodobni upis prava vlasništva na ime i za korist Grada Ja-
strebarskog.

Članak 3.
 Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Služ-

benom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 024-01/22-01/01
URBROJ: 238-12-22-19
Jastrebarsko, 8. ožujka 2022.

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

Leon Bastašić, v. r.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regio-
nalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.  33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 
144/20) i članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vje-
snik Grada Jastrebarskog“ br. 1/18, 3/20 i 2/21) Gradsko vijeće 
Grada Jastrebarskog na 5. sjednici održanoj 8. ožujka 2022. go-
dine donosi

ODLUKU 
o dopuni Poslovnika Gradskog vijeća  

Grada Jastrebarskog

Članak 1.
U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog („Služ-

beni vjesnik grada Jastrebarskog“ broj 1/18, 3/20 i 2/21) u članku 
106. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Sjednice Gradskog vijeća mogu se prenositi putem radija, 
televizije i drugih prikladnih načina i medija,  izravnim prijeno-
som ili snimkom sjednice putem web stranice Grada.“

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 024-01/22-01/01
URBROJ: 238-12-22-20
Jastrebarsko, 8. ožujka 2022.

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

Leon Bastašić, v. r.


