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Zaključak o privremenom umanjenju isplate sredstava Zajednici kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog        5 175
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Grada Jastrebarskog za 2020. godinu                    7   77
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području  

Grada Jastrebarskog za 2020. godinu                     7 278
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području  

Grada Jastrebarskog za 2020. godinu            7 279
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2020. godinu             7   280
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2020. godinu        7 281
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice Grada Jastrebarskog za 2019. godinu         7  282
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Zaključak o dodjeli namjenske potpore Župi Sv. Ivana Krstitelja                               7        291 
Zaključak o financijskoj potpori udruzi NK veterani Čeglje                                    7        291
Zaključak o dodjeli namjenske potpore Župi svetog Nikole biskupa Jastrebarsko               8        365
Zaključak o sklapanju Ugovora sa Srednjom školom Jastrebarsko u svrhu sufinanciranja  

školskog sportskog društva „Jastreb“                                           8        371
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Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o financiranju javnih potreba u sportu za 2020. godinu                                8       372
Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o financijskoj potpori                                8        373
Zaključak o financijskoj pomoći lovačkom društvu Sv. Hubert Desinec                        8       374
Zaključak o visini sufinanciranja cijene mjesečne karte za javni cestovni i željeznički prijevoz  

učenicima srednjih škola s područja Grada Jastrebarskog za školsku godinu 2020./2021.       8       374
Zaključak o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju             8       375
Zaključak o sklapanju ugovora sa Zagrebačkom županijom o sufinanciranju troškova prijevoza za  

redovite učenike srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.                    8       375
Zaključak o visini novčane pomoći za nabavu pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za potrebe  

učenika osnovne škole za školsku godinu 2020/2021.                                           9        403
Zaključak o visini sufinanciranja linije javnog linijskog prijevoza putnika Jastrebarsko-Slavetić-Sveta Jana  

za razdoblje od 7. rujna do 31. prosinca 2020. godine                               9        404
Zaključak o mjerilima i načinu sufinanciranja prehrane učenika osnovne škole s područja Grada Jastrebarskog               9        405
Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o sufinanciranju aktivnosti „Produženi boravak učenika osnovne škole“         9         405
II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog  

za 2020. godinu                                                         10       442
II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog  

za 2020. godinu                                                         10       444
II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2020. godinu        10  445
II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području  

Grada Jastrebarskog za 2020. godinu                                             10       446
II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2020. godinu          10       446
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu       10       504
Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu                                  10       507
Program javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu           10        508
Program javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu        10        509
Program javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu   10   510
Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanica Samobor   10   553
Zaključak o financijskoj pomoći LD Sokol Petrovina                     10   553
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Zaključak o sklapanju Ugovora broj 19-4-4-20 o korištenju sredstava proračuna Zagrebačke županije  
za provedbu Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu         10  556

Zaključak o sklapanju Ugovora broj 18-14-4-20 o korištenju sredstava proračuna Zagrebačke županije  
za provedbu Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu         10        556

Zaključak o sklapanju Ugovora broj 4-14-4-20 o korištenju sredstava proračuna Zagrebačke županije  
za provedbu Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu         10 557

Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Obilježavanje 10 godina kontinuiranog  
djelovanja Ogranka Matice hrvatske u Jastrebarskom“          10    558

Zaključak o sufinanciranju projekta „Jaskanski Božić“                         10   558
Zaključak o sufinanciranju projekta „Izdavanje knjiga“                 10   558
Zaključak o sufinanciranju projekta „Kazalište Škrabe“                       10   559
Zaključak o sufinanciranju projekta „Obljetnički koncert Pod onom starom lipom“    10   559
Zaključak o sufinanciranju projekta „Putovanje oko svijeta u 60 minuta“        10   559
Zaključak o sufinanciranju projekta „Nabava odjeće za muške članove KUD-a“      10  559
Zaključak o sufinanciranju projekta „Njegovanje glazbeno-folklorne tradicije za umirovljenike“               10   560
Zaključak o sufinanciranju projekta „Otkup tradicijske narodne nošnje naselja Cvetković“    10    560
Zaključak o sklapanju Ugovora o kapitalnoj pomoći u svrhu nabave opreme        10  560
Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o visini sufinanciranja linije javnog linijskog  

prijevoza putnika Jastrebarsko-Slavetić-Sveta Jana za razdoblje od 7. rujna do 31. prosinca 2020. godine        10   561
Zaključak o sufinanciranju poklon-paketa za blagdan Svetog Nikole učenicima Osnovne škole  

„Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić i Osnovne škole „Klinča Sela“ Klinča Sela     10   561
Zaključak o dodjeli namjenske potpore Župi Svetog Nikole biskupa iz Jastrebarskog      10   562
Zaključak o tekućoj donaciji župnim Caritasima                                   10   563
Zaključak o dodjeli namjenske potpore Župi Sv. Ivana Krstitelja          10   563
Zaključak o sklapanju IX. Aneksa Kolektivnom ugovoru za djelatnost predškolskog odgoja i  

obrazovanja za Grad Jastrebarsko                           10  563

GLAZBENA ŠKOLA
Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika  

za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2020/2021.           7  282
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2019./2020.         10 526

GOSPODARSTVO
Zaključak o dodjeli kapitalne potpore poduzetnicima za nabavu opreme u 2019. godini          1 12
Zaključak o dodjeli potpore za početak poslovanja poduzetnika u 2019. godini          1  16
Zaključak o dodjeli subvencije za nastup poduzetnika na sajmovima u  2019. godini     1    16
Izvješće o izvršenju Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2019. godinu           7  226
I. Izmjene i dopune Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2020. godinu          7 276
Zaključak o dodjeli kapitalne potpore poduzetnicima za nabavu opreme u 2020. godini        8        367
Zaključak o dodjeli kapitalne potpore poduzetnicima za nabavu opreme u 2020. godini        8        368
Zaključak o dodjeli kapitalne potpore poduzetnicima za nabavu opreme u 2020. godini                  9         399
Zaključak o dodjeli kapitalne potpore poduzetnicima za izradu projektne dokumentacije u 2020. godini              9   401 
Zaključak o dodjeli potpore za početak poslovanja poduzetnika u 2020. godini          9   402
Zaključak o dodjeli subvencije za nastup poduzetnika na sajmovima u 2020. godini        9    402
II. Izmjene i dopune Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2020. godinu              10       441
Program razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2021. godinu                 10       499
Zaključak o dodjeli potpore za početak poslovanja poduzetnika u 2020. godini                10       554
Zaključak o dodjeli kapitalne potpore poduzetnicima za nabavu opreme u 2020. godini        10       554

GRADONAČELNIK
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Grada Jastrebarskog           1         4
Zaključak o sklapanju Ugovora o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade  

za uređenje voda i drugim pitanjima u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda      1    5
Zaključak o sklapanju Ugovora o obradi osobnih podataka                                     1         6
Zaključak o sklapanju Ugovora o dodjeli sredstava br. 271-03-1-19                            1         10
Odluka o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Jastrebarskog           3         88
Zaključak o sklapanju dodatka Ugovora o izvođenju radova sanacije nerazvrstanih cesta nakon izgradnje  

sustava odvodnje aglomeracije Jastrebarsko u naselju Gornje Izimje i Donje Izimje                                       4     160
Zaključak o sklapanju IV. dodatka Ugovora o izvođenju radova sanacije nerazvrstanih cesta nakon izgradnje  

sustava odvodnje aglomeracije Jastrebarsko u naselju Gornji Desinec         4        160
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Zaključak o sklapanju II. Dodatka Ugovora o izvođenju radova sanacije nerazvrstanih cesta nakon  
izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Jastrebarsko u naselju Gornje i Donje Izimje         6        178

Zaključak o sklapanju III. dodatka Ugovora o izvođenju radova sanacije nerazvrstanih cesta nakon  
izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Jastrebarsko u naselju Gornje Izimje i Donje Izimje   7       290

Zaključak o sklapanju Ugovora o dodjeli sredstava broj 34-03-4-20                            7        290
Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o izvođenju radova sanacije nerazvrstanih cesta nakon  

izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Jastrebarsko u naseljima Gornja Reka i Donja Reka   8       352
Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o izvođenju radova sanacije nerazvrstanih cesta nakon izgradnje  

sustava odvodnje aglomeracije Jastrebarsko na području Grada Jastrebarskog         8       352
Odluka o odobrenju uporabe grba Grada Jastrebarskog                                         8       363
Odluka o osnivanju prava građenja                                                             8       363
Odluka o osnivanju prava građenja                                                             8       364
Zaključak o sklapanju Ugovora o potpori br. 70-11-08-20                                      8       370
Zaključak o sklapanju Ugovora br. 09-07-4-20                                                 8  370
Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o izvođenju radova na izgradnji i postavljanju paviljona  

u perivoju dvorca Erdody u Jastrebarskom                              8       370
Zaključak o sklapanju Sporazuma o sadržaju i načinu razmjene podataka kod podnošenja zahtjeva za isplatu  

novčane potpore                                                8       373
Odluka o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Jastrebarskog                     9       397
Pravilnik o izgledu i opisu javnih priznanja Grada Jastrebarskog                                        9         397
Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga očuvanja genoma stabla obične bukve –  

središnjeg stabla u parku Erdody u Jastrebarskom tijekom 2020. godine                                9       399
Zaključak o sklapanju II. Dodatka Ugovora o izvođenju radova sanacije nerazvrstanih cesta nakon  

izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Jastrebarsko u naseljima Gornja Reka i Donja Reka   10      527
Zaključak o sklapanju III. Dodatka Ugovora o izvođenju radova sanacije nerazvrstanih cesta nakon  

izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Jastrebarsko u naseljima Gornja Reka i Donja Reka  10       541
Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o izvođenju radova na izgradnji prometnica T2 i T3 u  

Gospodarskoj zoni Jalševac                                                                 10       541
Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o izvođenju radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora u  

Gospodarskoj zoni Jalševac                                       10       541
Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o nabavi i ugradnji kamenog materijala za nerazvrstane ceste  

na području Grada Jastrebarskog                                        10       544
Zaključak o sklapanju II. Dodatka Ugovora o izradi programske i funkcionalne nadogradnje  

webGIS sustava Grada Jastrebarskog                                             10      547
Zaključak o sklapanju Dodatka br. 1 Ugovoru o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a br. SLO-HR253                      10      550
Zaključak o sklapanju Sporazuma o suradnji u sklopu projekta „Baština Jaske i Črnomlja također  

može biti „cool“. Za sve“                                                             10      550
Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o pružanju usluge voditelja projekta gradnje za radove na  

izgradnji prometnica T2 i T3 u Gospodarskoj zoni Jalševac                      10       555
Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o stručnom nadzoru nad izvođenjem radova na izgradnji  

prometnica T2 i T3 u Gospodarskoj zoni Jalševac                         10      556
Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o pružanju usluga koordinatora za zaštitu na radu u fazi  

izvođenja radova na izgradnji prometnica T2 i T3 u Gospodarskoj zoni Jalševac        10       556
Zaključak o sklapanju Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa na realizaciji projekta  

uređenja sportskog igrališta kod Osnovne škole „Ljubo Babić“ Jastrebarsko                   10      557
Odluka o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Jastrebarskog           10      564

GRADSKO VIJEĆE
Statutarna odluka o izmjenama Statuta Grada Jastrebarskog                                    3        67
Odluka o izmjeni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog                             3        68
Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Jastrebarskog i Općine Vela Luka          3        68
Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarskog            3        73
Rješenje o imenovanju ulice u Jastrebarskom                                                  3        80
Zaključak o sklapanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekta  

„Obnova i revitalizacija dvorca Erdody u Jastrebarskom“, KK.06.2.2.06.0008                  3        80 
Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u  

upravnim tijelima Grada Jastrebarskog                                         3         81
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019.    3         82
Odluka o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane  

virusom SARS-CoV-2 na području Grada Jastrebarskog                           4        125
Odluka o preporukama u svrhu donošenja mjera za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom  

bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području Grada Jastrebarskog        4        126
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Odluka o zaduženju Grada Jastrebarskog za kapitalni projekt Sanacija nerazvrstanih cesta      4    154
Odluka o zaduženju Grada Jastrebarskog za refinanciranje kredita                 4    154
Odluka o stavljanju izvan snage mjera za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti  

COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na području Grada Jastrebarskog               7     281
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradskog muzeja Jastrebarsko      7    282
Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2019. godinu          7    282
Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2020. godinu              8    332
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Gradskog muzeja Jastrebarsko               8    336
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2020.    8    337
Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  

u prostoru na području Grada Jastrebarskog za 2020. godinu                10    441
Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru  

na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu                          10  499
Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u  

upravnim tijelima Grada Jastrebarskog                                  10    514
Odluka o lokalnim porezima                                 10    515
Odluka o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane  

virusom SARS-CoV-2 na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu          10       516
Odluka o uređenju prometa na području Grada Jastrebarskog                                  10       516
Odluka o  izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2019. godinu                10 520
Odluka o  raspoređivanju sredstava političkim strankama za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine       10   520
Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2016. do 2020. godine  

do 31. prosinca 2021. godine                                         10  524
Odobrenje za prigodnu prodaju Goranu Golešiću, Kolodvorska 42, Jastrebarsko     10   524
Odobrenje za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31A, Jastrebarsko       10   525
Odobrenje za prigodnu prodaju Miji Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska         10   525
Zaključak                                                                          10 527

GROBLJA JASTREBARSKO d.o.o.
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik pogrebnih usluga            1    6
Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu Groblja Jastrebarsko d.o.o.     3      91
Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu Groblja Jastrebarsko d.o.o.     3    91
Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći T.D. Groblja Jastrebarsko d.o.o.        6  181
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2019. godinu         8   37
Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći T.D. Groblja Jastrebarsko d.o.o.            8   366

IZBOR, IMENOVANJA, RAZRJEŠENJA
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na javni poziv za sufinanciranje  

manifestacija značajnih za turističku ponudu Grada Jastrebarskog za 2020. godinu              1        17
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na javni poziv za sufinanciranje  

projekata i aktivnosti udruga u poljoprivredi za 2020. godinu                  1        17
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa/manifestacija pristiglih  

na Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga u kulturi u 2020. godini       1    20
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa/manifestacija pristiglih  

na Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga iz područja  
društvenih djelatnosti u 2020. godini                                        1        20

Odluka o imenovanju direktora Društva                              2   55
Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  

Republike Hrvatske na području Grada Jastrebarskog             3   80
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za prodaju i davanje u zakup nekretnina  

u vlasništvu Grada Jastrebarskog     5   172
Rješenje o razrješenju i imenovanju članica stalnog Povjerenstva za provedbu postupaka  

jednostavne nabave u Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog  7   288
Rješenje o razrješenju i imenovanju članice stalnog Povjerenstva za provedbu postupaka jednostavne  

nabave u Upravnom odjelu za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu Grada Jastrebarskog 7    288 
Rješenje o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti  

dimnjačarskih poslova na području Grada Jastrebarskog         7   289
Rješenje o razrješenju i imenovanju članice stalnog sastava Povjerenstva za provedbu postupaka  

jednostavne nabave u Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog  8  339
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JAVNA NABAVA
Plan nabave za proračunsku 2020. godinu                               1   1 
I. izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2020. godinu                   2   52
II. izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2020. godinu               2     56
III. izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2020. godinu                   3     84
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave  

u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog                   3    88
IV. izmjene dopune Plana nabave za proračunsku 2020. godinu                                4        156
V. izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2020. godinu                               5        166
VI. izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2020. godinu                              7         283
VII. izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2020. godinu                             8   340
VIII. izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2020. godinu                            8   344
IX. izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2020. godinu                     8      348
X. izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2020. godinu                       8   353
XI. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2020. godinu                       8     358
XII. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2020. godinu                        9      379
XIII. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2020. godinu                     9      385
XIV. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2020. godinu                           9    391
XV. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2020. godinu                   10   528
XVI. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2020. godinu          10   535
Pravilnik o jednostavnoj nabavi                                          10   541

KOMUNALNA DJELATNOST
Zaključak o sklapanju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta  

na području Grada Jastrebarskog u 2020. godini                  1     7
Zaključak o sklapanju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanje čistoće javnih površina  

na području Grada Jastrebarskog u 2020. godini            1   8
Zaključak o sklapanju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanje građevina, uređaja i  

predmeta javne namjene na području Grada Jastrebarskog u 2020. godini        1    8
Zaključak o sklapanju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanje javnih zelenih površina  

na području Grada Jastrebarskog u 2020. godini              1    9
Zaključak o sklapanju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete  

na području Grada Jastrebarskog u 2020. godini                        1   9
Zaključak o sklapanju ugovora o obavljanju poslova održavanja groblja na području  

Grada Jastrebarskog u 2020. godini     1  9
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanje otpada i  

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada            3   81
Izvješće o provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje  

odbačenog otpada                 3   90
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za 2019. godinu  5  170
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu   7  222
Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  

na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu             7   224
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2020. godinu    7  272
I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  

Grada Jastrebarskog za 2020. godinu               7  273
Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području  

Grada Jastrebarskog                              8   335
Zaključak o sklapanju Ugovora o čišćenju i održavanju slivnika na području grada Jastrebarskog u 2020. godini        8  366
II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  

Grada Jastrebarskog za 2020. godinu                         10 437
II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  

Grada Jastrebarskog za 2020. godinu           10 438
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu           10   496
Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu  10 498
Zaključak o donošenju Izvedbenog programa zimske službe za 2020./2021. godinu na području Grada Jastrebarskog   10 546
Zaključak o sklapanju ugovora o sufinanciranju održavanja mjesnog groblja „Draganići“ u 2020. godini  10       547

MJESNA SAMOUPRAVA
Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog      3          68
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NAGRADE I PRIZNANJA
Zaključak o dodjeli „Nagrade za životno djelo Grada Jastrebarskog“                           8   338
Zaključak o dodjeli „Nagrade Grada Jastrebarskog“                                            8   338
Zaključak o dodjeli „Nagrade Grada Jastrebarskog“                            8   338
Zaključak o dodjeli „Nagrade Grada Jastrebarskog“                             8  338
Zaključak o dodjeli „Nagrade Grada Jastrebarskog“                               8   338
Zaključak o dodjeli „Nagrade Grada Jastrebarskog“                            8    339
Zaključak o dodjeli „Nagrade Grada Jastrebarskog“                               8  339
Zaključak o dodjeli priznanja gradonačelnika                                           9   390

NEKRETNINE
Zaključak o sklapanju ugovora o korištenju nekretnine za potrebe obavljanja redovne djelatnosti  

Centra za kulturu Jastrebarsko       2     59 
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra (k.o. Jastrebarsko)                                    3     79
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra (k.o. Domagović)                                     3    79
Zaključak o nekorištenju prava prvokupa kulturnog dobra (k.o. Slavetić)          3    81
Zaključak o prijenosu prava vlasništva                                 3    89
Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog  

prikupljanjem pisanih ponuda                      3   9
Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju javne površine za postavljanje otvorene terase  3    92
Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju javne površine za postavljanje otvorene terase   3   92
Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju javne površine za postavljanje otvorene terase  3    93
Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog           5   173
Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnina                        5   173
Zaključak o odabiru ponuditelja u postupku javnog natječaja za prodaju nekretnina  

u vlasništvu Grada Jastrebarskog                             5  174
Zaključak o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu ustanovljenja prava služnosti  

na nekretninama radi izgradnje kanalizacijskog kolektora u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom         6   178
Zaključak o korištenju javne površine za postavljanje otvorene terase                          6        180
Zaključak o korištenju javne površine za postavljanje otvorene terase                          6    180
Zaključak o korištenju javne površine za postavljanje otvorene terase            6  181
Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu izgradnje javne sanitarne odvodnje u naselju Donji Desinec    7    289
Zaključak o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog                    7  290
Zaključak o nekorištenju prava prvokupa kulturnog dobra (k.o. Slavetić)           8    334
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 3362 k.o. Plešivica)                 8    334
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 18294/5 k.o. Čeglje)                   8    334
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 3509/3 k.o. Slavetić)            8   334
Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu postavljanja NN mreže iz TS Gornja Reka 1 8 364
Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog  

prikupljanjem pisanih ponuda    8  365
Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovoru o korištenju javne površine za postavljanje otvorene terase             8  365
Zaključak o odabiru ponuditelja u postupku javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog      8  366
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra            10  519
Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu postavljanja produžetaka niskonaponske mreže iz TS „Gornji Prhoč 2“     10  545
Odluka o osnivanju prava služnosti u svrhu postavljanja produžetaka niskonaponske mreže iz TS „Pavlovčani“     10   545
Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnina                              10    546
Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnine                    10   549
Zaključak o sklapanju ugovora o korištenju nekretnina                10  549
Zaključak o sklapanju ugovora o korištenju nekretnine                   10  549

PRIJAM U SLUŽBU
Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Jastrebarskog za 2020. godinu       2   55
Izmjena Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Jastrebarskog za 2020. godinu    7    28
II. izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Jastrebarskog za 2020. godinu    10  534

POLJOPRIVREDA
Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2019. godini -  

sektor vinogradarstvo i vinarstvo   1  11
Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2019. godini -  

sektor stočarstvo/ratarstvo/voćarstvo/povrćarstvo/cvjećarstvo                          1   11
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Zaključak o kapitalnoj potpori za premiju osiguranja u 2019. godini          1    14
Zaključak o kapitalnoj potpori za premiju osiguranja u 2019. godini          1    14
Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2019. godini  

- sektor vinogradarstvo i vinarstvo  1  15
Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji kao posebnim  

mjerama zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za razdoblje od 2020. do 2025. godine na području  
Grada Jastrebarskog            2     60

Zaključak o sufinanciranju projekta „Troškovi putovanja na sajam Gudovec“       2    60
Zaključak o isplati pomoći obitelji Čekeliš, Guci Draganički za ublažavanje posljedica od požara  

iz prosinca 2019. godine                                                  2    61
Zaključak o isplati pomoći Daliboru Kauriću, Plešivica 43h za obnovu obiteljske kuće stradale u požaru u  

travnju 2019. godine                        3   94
Zaključak o donošenju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca  

(Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,  
dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Jastrebarskog u 2020. godini,  
te Provedbeni plan preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije  
kao posebne mjere na području Grada Jastrebarskog za 2020. godinu     3   94

Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini 
- sektor stočarstvo/ratarstvo/voćarstvo/povrćarstvo/cvjećarstvo            4   160 

Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini 
- sektor vinogradarstvo i vinarstvo                             4  161

Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2019. godinu       7   230
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  

za Grad Jastrebarsko                           8  332
Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini  

- sektor stočarstvo/ratarstvo/voćarstvo/povrćarstvo/cvjećarstvo         8  367
Zaključak o kapitalnoj potpori za premiju osiguranja u 2020. godini               8   368
Zaključak o kapitalnoj potpori za premiju osiguranja u 2020. godini            8  369
Zaključak o kapitalnoj potpori za povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u 2020. godini 

- sektor vinogradarstvo i vinarstvo               8    369
Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini  

- sektor stočarstvo/ratarstvo/voćarstvo/povrćarstvo/cvjećarstvo           8    369
Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini  

- sektor stočarstvo/ratarstvo/voćarstvo/povrćarstvo/cvjećarstvo                       9   400
Zaključak o kapitalnoj potpori za premiju osiguranja u 2020. godini                  9   400
Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini  

- sektor vinogradarstvo i vinarstvo                                               9    401
Zaključak o kapitalnoj potpori za premiju osiguranja u 2020. godini                         9   402
Zaključak o sufinanciranju projekta „Nabava pčelinjih matica“                           9   403
Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2021.-2023. godine                10   510
Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini 

- sektor vinogradarstvo i vinarstvo     10   550
Zaključak o kapitalnoj potpori za povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u 2020. godini 

- sektor vinogradarstvo i vinarstvo           10    550
Zaključak o kapitalnoj potpori primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini 

- sektor stočarstvo/ratarstvo/voćarstvo/povrćarstvo/cvjećarstvo                          10     551
Zaključak o kapitalnoj potpori za premiju osiguranja u 2020. godini                    10   551
Zaključak o kapitalnoj potpori za premiju osiguranja u 2020. godini           10    552

PRORAČUN
Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2019. godinu       1 5
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2019.             3  83
I. izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2020. godinu                4   127
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Jastrebarskog za 2020. godinu    4  154
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječanj 2020. godine         4   155
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2020. godine      4   155
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 2019. godinu          7   187
Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu                          7   222
II. izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2020. godinu           7   241
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine     8  295
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2020.     8  337
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2020.                    8    337
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III. izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2020. godinu         10   407
Proračun Grada Jastrebarskog za 2021.godinu i projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu   10   447
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2021. godinu                 10  494
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec rujan 2020. godine       10    525
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec listopad 2020. godine   10   525
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2020. godine       10    526

PROSTORNO PLANIRANJE
Generalni urbanistički plan Grada Jastrebarskog-pročišćeni tekst        2   25
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za  

II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Mačekova-Zdihovačka“ u Jastrebarskom    10   547

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

od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine                          3  83
Zaključak o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog Grada Jastrebarskog za 2021. godinu         10   526

STIPENDIJE
Zaključak o sklapanju Sporazuma o stipendiranju studenata s područja Grada Vukovara   1    22
Odluka o stipendiji Grada Jastrebarskog                               3     69
Zaključak o broju i iznosu stipendija za školsku/akademsku 2020./2021. godinu            9   404
Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o broju i iznosu stipendija  

za školsku/akademsku 2020./2021. godinu   10  557
Odluka o dodjeli stipendije Grada Jastrebarskog za školsku/akademsku godinu 2020./2021.   10    561

TURIZAM
Zaključak o financijskoj pomoći Turističkoj zajednici Grada Jastrebarskog       1  17
Zaključak o financijskoj pomoći Turističkoj zajednici Grada Jastrebarsko        5  174
Statut Turističke zajednice Grada Jastrebarskog                        10    569

VATROGASTVO
Zaključak o sklapanju II. Dodatka ugovora s Vatrogasnom zajednicom Grada Jastrebarskog   1     10
Zaključak o kapitalnoj donaciji DVD-u Donje Izimje                    1   10
Zaključak o kapitalnoj donaciji DVD-u Gornji Desinec                     1 10
Zaključak o kapitalnoj donaciji DVD-u Petrovina                        1  11
Suglasnost na imenovanje zapovjednika DVD-a Sveta Jana                   1     16
Zaključak o sklapanju ugovora s Vatrogasnom zajednicom Grada Jastrebarsko       1    16
Zaključak o pokroviteljstvu proslave „125. obljetnice DVD-a Domagović“             2    61
Zaključak o kapitalnoj donaciji DVD-u Vukšin Šipak                         3    93
Zaključak o sklapanju Ugovora o kapitalnoj donaciji DVD-u Črnilovec       3   94
Zaključak o kapitalnoj donaciji DVD-u Plešivica                    8 370
Zaključak o financijskoj pomoći DVD-u Belčići                     8   373
Suglasnost na imenovanje zapovjednika DVD-a Črnilovac          9   399
Zaključak o kapitalnoj pomoći DVD-u Jastrebarsko                  10  552
Zaključak o sklapanju Ugovora o kapitalnoj donaciji Vatrogasnoj zajednici Grada Jastrebarskog           10  553
Zaključak o kapitalnoj donaciji DVD-u Gornji Desinec            10     555
Zaključak o sklapanju ugovora o financijskoj pomoći Vatrogasnoj zajednici Grada Jastrebarskog              10   556

VODE JASTREBARSKO d.o.o.
Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći za radove izgradnje odvodnje  

- za sanaciju postojećeg cjevovoda javne odvodnje u Ul. VladimiraVidrića u Jastrebarskom         1  7
Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu Vode Jastrebarsko d.o.o.     2   59
Zaključak  o dodjeli kapitalne pomoći za radove javne odvodnje            2   59
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2019. godinu  10   526

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Jastrebarskog     4    161
Odluka o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite s Općinom Klinča Sela  5  165
Odluka o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite s Općinom Krašić i Općinom Žumberak       5   165
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Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2019. godinu        7  233
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2020. godinu      7    276
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Jastrebarskog      9    403
II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2020. godinu   10   442
Program javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu            10  503
Analiza sustava civilne zaštite Grada Jastrebarskog za 2019. godinu       10  521
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