SLUŽBENI VJESNIK
GRADA
Broj 1

JASTREBARSKOG

GODINA XLIV

10. ožujka 2011.

AKTI GRADONAČELNIKA
Na temelju članka 13., stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 110/07 i 125/08) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 7/09) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog 27. siječnja 2011. godine, donio je

PLAN NABAVE
ZA PRORAČUNSKU 2011. GODINU
Članak 1.
Ovim Planom nabave utvrđuje se nabava za proračunsku 2011. godinu prema sljedećoj evidenciji nabave:
Red. Konto Evid. br.
Opis predmeta nabave
br.		
nabave		
				
A) GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK
1. 329
A11-001
Reprezentacija

Procijenjena
vrijednost
nabave

Planirana
sredstva

28.455,28

35.000,00

B)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
363
B11-001
Izgradnja osnovne škole-projektna dokumentacija
451
B11-002
Izgradnja vrtića-projektna dokumentacija
323
B11-003
Deratizacija
323
B11-004
Dezinsekcija
323
B11-005
Nadzor nad provođenjem deratizacije
451
B11-006
Dodatna ulaganja na građevinskom objektu Centrala
323
B11-007
Usluge tiska za izložbe u muzeju-plakati, pozivnice, katalozi

138.211,38
40.650,41
21.951,22
69.918,70
2.439,02
56.910,57
44.715,45

170.000,00
50.000,00
27.000,00
86.000,00
3.000,00
70.000,00
55.000,00

C)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
323
C11-001
VINSKE SVEČANOSTI - najam šatora i prateće opreme
323
C11-002
VINSKE SVEČANOSTI - usluge organizacije i osmišljavanja
323
C11-003
VINSKE SVEČANOSTI - razni izvođači
323
C11-004
VINSKE SVEČANOSTI - zaštitarska služba
323
C11-005
VINSKE SVEČANOSTI - ozvučenje šatora
323
C11-006
VINSKE SVEČANOSTI - scenska rasvjeta
421
C11-007
Idejni projekt ceste u gospodarskoj zoni
426
C11-008
Projekt ukupnog razvoja Grada Jastrebarsko

138.211,38
69.105,69
109.756,10
34.959,35
24.390,24
16.260,16
69.105,69
69.105,69

170.000,00
85.000,00
135.000,00
43.000,00
30.000,00
20.000,00
85.000,00
85.000,00

32.520,33
40.650,41
44.715,45
8.130,08
52.845,53
712.195,12
395.121,95
24.390,24

40.000,00
50.000,00
55.000,00
10.000,00
65.000,00
876.000,00
486.000,00
30.000,00

D) UPRAVNI ODJEL ZA STAMB. - KOMUNALNE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I GEODETSKE POSLOVE
		
D.1. Održavanje komunalne infrastrukture
1. 322
1D11-001 Prometna signalizacija- vertikalna
2. 323
1D11-002 Prometna signalizacija- horizontalna
3. 322
1D11-003 Natpisne ploče za ulice i naselja
4. 322
1D11-004 Koševi za smeće, klupe, oglasne ploče
5. 322
1D11-005 Urbana oprema za javne površine
6. 322
1D11-006 Električna energija, opskrba
7. 322
1D11-007 Električna energija, korištenje mreže niskog napona
8. 322
1D11-008 Materijal za božićno uređenje
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Red. Konto Evid. br.
Opis predmeta nabave
br.		
nabave		
				
		
1. 323
2. 421
3. 421
4. 323
		
1. 323
2. 323
3. 421
4. 421
5. 422
6. 421
7. 426
8. 421
9. 323
		
1. 421
2. 421
3. 421
4. 421
		
1. 426
2. 426
		
1. 323
2. 426
3. 421
4. 421
		
1. 426
2. 323
		
1. 382
2. 451
3. 382
5. 451
E)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

10. ožujka 2011.
Procijenjena
vrijednost
nabave

D.2. Gradnja cesta
2D11-001 Obilazna prometnica GG1, geodetske usluge
69.918,70
2D11-002 Obilazna prometnica GG1-Sjever, projektna dokumentacija
69.918,70
2D11-003 Obilazna prometnica GG1-Jug, projektna dokumentacija
69.918,70
2D11-004 Ceste-geodetske usluge
42.276,42
D.3. Gradnja javnih površina
3D11-001 Nogostup Gornji Desinec - uređenje i asfaltiranje, nadzor
8.130,08
3D11-002 Nogostup Petrovina - uređenje i asfaltiranje, nadzor
8.130,08
3D11-004 Nogostup Gornji Desinec - uređenje i asfaltiranje
325.203,25
3D11-005 Nogostup Petrovina - uređenje i asfaltiranje
243.902,44
3D11-006 Dječja igrališta - nabava i ugradnja opreme
69.918,70
3D11-007 Nabava i ugradnja autobusnih čekaonica - Volavje
40.650,41
3D11-008 Komunalna infrastruktura Mačekova-Zdihovačka, projektna dokumentacija 40.650,41
3D11-010 Nogostupi Volavje, Novaki, Izimje, Čeglje, Guci - projektna dokumentacija 32.520,33
3D11-011 Javne površine, geodetske usluge
24.390,24
D.4. Gradnja javne rasvjete
4D11-001 Brebrovac, gradnja javne rasvjete
69.918,70
4D11-002 Ivančići-Draškovići, gradnja javne rasvjete
27.642,28
4D11-003 Donje Izimje-Gornje Izimje, gradnja javne rasvjete
22.764,23
4D11-004 Brebrovac-Bukovica, gradnja javne rasvjete
19.512,20
D.5. Prostorno planiranje
5D11-001 DPU Zrinski Frankopanska-Črnilovečka
121.951,22
5D11-002 GIS (Geografski informatički sustav)
69.918,70
D.6. Gradnja groblja
6D11-001 Mrtvačnica Gorica Svetojanska, nadzor
56.097,56
6D11-002 Groblje Jastrebarsko - projekt krajobraznog uređenja
40.650,41
6D11-003 Mrtvačnica Gornja Kupčina - uređenje pročelja
69.918,70
6D11-004 Mrtvačnica Gorica Svetojanska - izgradnja
1.651.219,51
D.7. Zaštita okoliša
7D11-001 Plan gospodarenja otpadom, projektna dokumenatcija
36.585,37
7D11-002 Higijeničarska služba
158.536,59
D.8. Zaštita spomenika kulturne baštine
E11-001
Kapela Sv. Duh, Jastrebarsko - obnova ograde
48.780,49
E11-002
“Žitnica” (park Erdődy) - nastavak sanacije
121.951,22
E11-003
Župna crkva u Slavetiću, obnova freski
16.260,16
E11-005
Stambena zgrada u parku Erdődy - obnova
69.918,70

GRADSKA SLUŽBA
322
E11-001
Uredski materijal
322
E11-002
Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
323
E11-003
Usluge telefona i telefaksa
323
E11-004
Usluge mobilne telefonije
323
E11-005
Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
323
E11-006
Usluge održavanja informatičkog sustava i opreme
323
E11-007
Najam fotokopirnih uređaja
323
E11-008
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
323
E11-009
Usluge ažuriranja računalnih baza
323
E11-010
Usluge tiskanja “Službenog vjesnika”
422
E11-011
Računala i računalna oprema
422
E11-012
Uredski namještaj
422
E11-013
Ostala uredska oprema
426
E11-014
Ulaganja u računalne programe

F) URED GRADONAČELNIKA
1. 323
F11-001
Najamnine za opremu
2. 323
F11-002
Usluge agencija-organizacija proslave dana V. Mačeka i dana Grada
3. 323
F11-003
Grafičke i tiskarske usluge - dizajn, izrada i tisak pozivnica,
			
kataloga za dan V. Mačeka i Dan Grada
4. 323
F11-004
Usluge cateringa - dan V. Mačeka
5. 323
F11-005
Usluge cateringa - dan Grada
6. 323
F11-006
Grafičke i tiskarske usluge - izrada materijala za obilježavanje
			
godišnjica poznatih sugrađana

Planirana
sredstva

86.000,00
86.000,00
86.000,00
52.000,00
10.000,00
10.000,00
400.000,00
300.000,00
86.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
86.000,00
34.000,00
28.000,00
24.000,00
150.000,00
86.000,00
69.000,00
50.000,00
86.000,00
2.031.000,00
45.000,00
195.000,00
60.000,00
150.000,00
20.000,00
86.000,00

40.650,41
24.390,24
68.292,68
48.780,49
81.300,81
49.593,50
69.918,70
162.601,63
48.780,49
69.105,69
16.260,16
16.260,16
16.260,16
16.260,16

50.000,00
30.000,00
84.000,00
60.000,00
100.000,00
61.000,00
86.000,00
200.000,00
60.000,00
85.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

16.260,16
12.195,12

20.000,00
15.000,00

24.390,24
12.195,12
28.455,28

30.000,00
15.000,00
35.000,00

16.260,16

20.000,00
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Članak 2.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Jastrebarskog da temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 110/07 i
125/08), a sukladno s ovim Planom nabave donosi odluke o početku postupka javne nabave.
Članak 3.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Jastrebarskog da sukladno s ovim Planom nabave za procijenjenu vrijednost nabave do
69.999,99 kn bez poreza na dodanu vrijednost sklopi ugovor o nabavi.
Članak 4.
Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 433-01/11-01/01
URBROJ: 238/12-02-11-5
Jastrebarsko, 27. siječnja 2011.
										

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog, Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, dana 9. ožujka
2011. godine donio je

POSLOVNIK
Gradonačelnika Grada Jastrebarskog
Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se način rada i odlučivanja Gradonačelnika Grada Jastrebarskog (u nastavku teksta: Gradonačelnik), postupak donošenja akata, osnivanje i rad radnih tijela,
obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova,
javnost rada i druga pitanja od značaja za rad Gradonačelnika.
Članak 2.
Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti, u
skladu s odredbama Zakona i Statuta Grada.
U obavljanju poslova iz svojeg djelokruga Gradonačelnik:
–– predlaže i priprema nacrte općih i pojedinačnih akata koje
donosi Gradsko vijeće,
–– predlaže i priprema prijedloge općih i pojedinačnih akata iz
djelokruga rada Gradonačelnika,
–– predlaže način djelovanja i rada upravnih tijela u izvršenju
poslova iz njihove nadležnosti,
–– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Grada.
Članak 3.
U obavljanju dužnosti Gradonačelniku pomažu zamjenici.
Zamjenici zamjenjuju Gradonačelnika u slučaju njegove
duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje
dužnosti te obavljaju druge poslove u skladu s odredbama zakona
i Statuta Grada.
Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog
djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Članak 4.
Radi stručne obrade pojedinih pitanja, davanja prijedloga i
mišljenja o pojedinim pitanjima i praćenja stanja u pojedinim područjima te za pripremu određenog materijala iz djelokruga rada
Gradonačelnika, Gradonačelnik može osnivati radna tijela.

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

Radna tijela mogu biti stalna i povremena.
Članak 5.
Predsjednik i članovi radnih tijela imenuju se iz redova stručnih, znanstvenih i javnih djelatnika te drugih stručnih osoba koje
mogu pridonijeti radu radnog tijela.
Mandat članova stalnih radnih tijela traje do isteka mandata
Gradonačelnika.
Mandat članova povremenih radnih tijela utvrđuje se odlukom o osnivanju tog tijela.
Predsjednik i članovi radnih tijela mogu biti razriješeni i prije
isteka vremena na koje su imenovani na osobni zahtjev ili u drugim slučajevima.
Članovi radnih tijela za svoj rad imaju pravo na naknadu
iznos koje se utvrđuje posebnom odlukom Gradonačelnika.
Članak 6.
Radna tijela rade na sjednicama.
Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu, predlaže dnevni
red, predsjeda i rukovodi sjednicom, potpisuje izvješća, zaključke i druge akte što ih radno tijelo donosi. Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili odsutan, zamjenjuje ga član radnog tijela
kojeg on za to ovlasti.
O radu na sjednici vodi se zapisnik.
O svom radu, radno tijelo podnosi izvješće Gradonačelniku.
Članak 7.
Obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za
potrebe pojedinog radnog tijela osigurava voditelj upravnog tijela nadležnog za poslove Gradonačelnika u suradnji s voditeljem drugog upravnog tijela, ovisno o nadležnosti rada pojedinog
upravnog tijela.
Članak 8.
Gradonačelnik donosi opće akte kada je to zakonom i Statutom Grada utvrđeno.
Gradonačelnik donosi pojedinačne akte kada rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba
sukladno zakonu i Statutu Grada.
Članak 9.
U obavljanju izvršnih poslova na temelju prava i ovlaštenja
utvrđenih zakonom, Statutom Grada i ovim Poslovnikom, Grado-
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načelnik donosi odluke, pravilnike, naredbe, naputke, zaključke,
rješenja, smjernice, preporuke, programe, planove, informacije,
izvješća, analize, kao i druge akte određene posebnim propisima.
Članak 10.
Odlukom se uređuju odnosi i pitanja iz samostalne nadležnosti Gradonačelnika koja su od općeg značaja i interesa za Grad
sukladno zakonu, Statutu Grada ili općem aktu Grada.
Pravilnikom se uređuje unutarnje ustrojstvo, način rada i odnosi u upravnim tijelima Grada te se utvrđuje način obnašanja
općih ovlasti.
Naredba se donosi radi izvršavanja odluke Gradskog vijeća,
kao i u drugim slučajevima kad je to propisano zakonom.
Naputkom se uređuje način rada u upravnim tijelima Grada na temelju ovlaštenja utvrđenih zakonom i drugim aktima te
se zauzimaju stajališta u svezi s radom ustanova i drugih javnih
službi na području grada.
Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja i utvrđuju stajališta o pojedinim pitanjima, ukazuje na stanje i probleme u pojedinom području i potrebu provođenja mjera za njihovo
rješavanje, određuju zadaci upravnim tijelima Grada te se rješava
o pravima, obvezama i pravnim interesimna fizičkih i pravnih
osoba.
Rješenjem se odlučuje i imenovanjima i razrješenjima, osnivanju stalnih ili povremenih tijela, daje suglasnosi na pojedine
akte te se rješava o pojedinačnim pitanjima iz neposredne nadležnosti Gradonačelnika.
Smjernicama se utvrđuju načelni stavovi gradonačelnika za
postupanje u određenim slučajevima.
Preporukom se izražava stajalište o pojedinim pitanjima, zauzima stav u svezi odnosa i međusobne suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave te predlažu načini i mjere za rješavanje
pojedinih pitanja iz područja samoupravnog djelokruga Grada.
Programima rada i planovima utvrđuju se osnovni zadaci za
određeno razdoblje, rokovi izvršenja tih zadataka i nositelja izrade programskih materijala.
Informacija se podnosi radi upoznavanja sa stanjem i pojavama u određenim područjima. Informacija mora biti sažeta i
pregledna, ilustrirana podacima koji omogućavaju što bolji uvid
u problem. Informacija mora sadržavati i prijedloge zaključaka.
Izvješće mora sadržavati prikaz rada i rezultate rada u određenim djelatnostima, podatke o provođenju odgovarajućih zakona, zaključaka i mjera Gradskog vijeća, zaključaka i mjera
Gradonačelnika ili prikaz konkretnih pitanja i situacija. Izvješće
mora sadržavati i prijedlog zaključka.
Analizom se daju podaci dobiveni proučavanjem problema
i praćenjem stanja u određenim područjima i djelatnostima za
određeno vremensko razdoblje, kompleksno razlažu problemi,
ocjenjuje stanje i ukazuje na moguće posljedice. Uz analizu moraju se dati i prijedlozi zaključaka.
Članak 11.
Gradonačelnik upućuje na javnu raspravu prijedlog odluke
i drugog akta kada je zakonom propisano provođenje javne rasprave ili obveza pribavljanja mišljenja građana, ako zakonom ili
Statutom Grada nije propisana nadležnost Gradskog vijeća.
Članak 12.
Gradonačelnik potpisuje sve akte koje donosi kao izvršni čelnik u obavljanju izvršnih poslova.
Ovjera akata vrši se pečatom Gradonačelnika.
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Članak 13.
Opći akti koje donosi Gradonačelnik, akti o imenovanjima i
razrješenjima te drugi akti za koje to odredi Gradonačelnik objavljuju se u Službenom vjesniku Grada Jastrebarsko.
Članak 14.
Prije donošenja akta, Gradonačelnik ocjenjuje, ovisno o prirodi akta, potrebu razmatranja akta na Kolegiju Gradonačelnika
(u nastavku teksta: Kolegij).
Kolegij djeluje kao stručno i savjetodavno tijelo koje pomaže
Gradonačelniku u donošenju odluka iz njegove nadležnosti, ali
bez mogućnosti odlučivanja.
Članak 15.
Kolegij u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga:
–– predlaže i priprema nacrte općih i pojedinačnih akata koje
donosi Gradsko vijeće,
–– predlaže i priprema prijedloge općih i pojedinačnih akata iz
djelokruga rada Gradonačelnika,
–– predlaže način djelovanja i rada upravnih tijela u izvršenju
poslova iz njihove nadležnosti,
–– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Grada.
Članak 16.
Kolegij djeluje u sastavu:
–– Gradonačelnik,
–– zamjenici gradonačelnika,
–– pročelnici,
–– zapisničar.
Na poziv Gradonačelnika, Kolegiju mogu prisustvovati i
službenici koji pripremaju pojedine akte kao i ravnatelji javnih
ustanova, direktori trgovačkih društava te druge stručne osobe
kad Gradonačelnik procijeni da je njihovo sudjelovanje potrebno.
Članak 17.
O nazočnosti članova Kolegija vodi se posebna evidencija.
Evidenciju o nazočnosti članova vodi zapisničar.
O spriječenosti nazočnosti Kolegiju, član Kolegija dužan je
izvijestiti zapisničara, odnosno voditelja upravnog tijela nadležnog za poslove Gradonačelnika.
Članak 18.
Gradonačelnik je po svom položaju predsjednik Kolegija.
U okviru poslova i zadaća predsjednika Kolegija, Gradonačelnik:
–– saziva Kolegij i predlaže dnevni red,
–– brine se o primjeni i poštivanju odredaba ovog Poslovnika,
–– samostalno obavlja izvršne poslove te donosi i potpisuje
akte u skladu s odredbama Statuta Grada,
–– izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog
vijeća,
–– usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada i nadzire njihov
rad,
–– usklađuje rad Kolegija i upravnih tijela Grada,
–– osniva stalna i povremena radna tijela radi stručne obrade
pojedinih pitanja, davanja prijedloga i mišljenja o pojedinim
pitanjima te praćenja stanja u pojedinim područjima, odnosno za pripremu određenog materijala iz djelokruga rada i
djelovanja Gradonačelnika i imenuje njihove članove,
–– obavlja i druge poslove propisane zakonom i Statutom
Grada.
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Članak 19.

Kolegij radi na sjednicama.
Sjednice Kolegija održavaju se u pravilu jednom tjedno.
Termin sjednice određuje Gradonačelnik.
O terminu sjednice Kolegija Gradonačelnik obavješćuje voditelje svih upravnih odjela.
Članak 20.
Pravo predlagati akte i poticati razmatranje i rješavanje određenog pitanja na sjednici Kolegija ima:
–– Gradonačelnik,
–– zamjenici gradonačelnika,
–– voditelji upravnih tijela Grada (pročelnici),
–– radna tijela gradonačelnika.
Članak 21.
Materijal za sjednicu Kolegija dostavlja se u obliku:
–– nacrta općih i pojedinačnih akata koje donosi Gradsko
vijeće,
–– prijedloga općih i pojedinačnih akata koje donosi Gradonačelnik,
–– informacija, izvješća, analiza i dr.
Nacrti općih i pojedinačnih akata donošenje kojih Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću, sastavljaju se sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.
Prijedlozi općih i pojedinačnih akata koji se upućuju Kolegiju moraju biti izrađeni na način i u skladu s odredbama ovog
Poslovnika.
Članak 22.
Uz materijale koji se upućuju Kolegiju, navodi se predlagatelj, stručni nositelj izrade materijala, razlog radi kojega se upućuju, te izvjestitelj na sjednici Kolegija. Prije stavljanja na dnevni
red sjednice Kolegija materijal se može na prijedlog Gradonačelnika dostaviti na mišljenje odgovarajućem upravnom tijelu Grada, ako ono nije nositelj izrade materijala.
Članak 23.
Materijal koji se dostavlja mora sadržavati:
–– zaglavlje,
–– naziv i adresu primaoca,
–– kratku oznaku predmeta,
–– tekst predočenog materijala,
–– obrazloženje predočenog materijala,
–– oznaku priloga,
–– potpis pročelnika i sastavljača materijala,
–– pečat upravnog odjela.
Članak 24.
Prijedlozi akata kojih su predlagatelji upravna tijela Grada
dostavljaju se voditelju Gradske službe po dobivenoj obavijesti o
terminu održavanja kolegija.
Materijal koji se upućuje Kolegiju, mora biti dostavljen najkasnije tri dana prije održavanja Kolegija, kako bi se materijal
mogao pregledati i pripremiti za dostavljanje članovima Kolegija
i pozvanim osobama, sukladno odredbama ovog Poslovnika.
Poziv za sjednicu sa konačno utvrđenim prijedlogom dnevnog reda, dostavlja se članovima Kolegija e-mailom, a drugim
osobama za koje Gradonačelnik ocijeni da bi trebali sudjelovati u
radu sjednice Kolegija i u pisanom obliku.
Materijali za sjednicu Kolegija predaju se u pisanom obliku za Gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika i u digitalnom
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obliku u PDF formatu elektroničkom poštom u za to predviđeni
zajednički spremnik označen kao /Razmjena/Kolegij Gradonačelnika/redni broj sjednice/. Dokument je kod spremanja potrebno označiti rednim brojem sjednice Kolegija te oznakom vrste
akta s punim nazivom.
Članak 25.
Gradonačelnik je ovlašten, prije održavanja Kolegija, odlučiti o upućivanju akta na razmatranje odgovarajućem radnom tijelu, ovisno o prirodi akta.
Članak 26.
U opravdanim slučajevima, Gradonačelnik može sazvati
sjednicu u roku kraćem od tri dana, a dnevni red za tu sjednicu
može predložiti i na samoj sjednici.
Članak 27.
Dnevni red sjednice Kolegija utvrđuje se na početku sjednice
Kolegija.
Prijedlog dnevnog reda može se mijenjati na prijedlog Gradonačelnika i to na način da se pojedini predmeti iz predloženog
dnevnog reda izostave ili da se prijedlog dnevnog reda nadopuni
novim predmetima.
Ako sjednici nije nazočan izvjestitelj predmeta, Gradonačelnik može odlučiti da se predmet izostavi iz dnevnog reda te
sjednice Kolegija.
Članak 28.
Nakon utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o
predmetima redoslijedom kako je on utvrđen u dnevnom redu.
U tijeku sjednice može se izmijeniti redoslijed razmatranja
pojedinih predmeta.
Na početku rasprave svaki se predmet dnevnog reda kratko
usmeno obrazlaže.
Kada je predmet razmatran i na radnom tijelu, izvjestitelj radnog tijela podnjet će izvješće o stavovima radnog tijela.
Članak 29.
Govornik na sjednici Kolegija može govoriti samo o predmetu o kojem se vodi rasprava na sjednici Kolegija.
Gradonačelnik, u skladu s odredbama ovog Poslovnika, brine
da govornik ne bude ometan, te isto tako govornika može opomenuti ili prekinuti.
Članak 30.
Nakon što je prijedlog akta usvojen na sjednici Kolegija, voditelji upravnih odjela dostavljaju akt na potpis Gradonačelniku
u potrebnom broju primjeraka.
Kad je na sjednici Kolegija usvojen nacrt akta koji se upućuje na raspravu i donošenje Gradskom vijeću, voditelji upravnih
odjela isti dostavljaju voditelju upravnog odjela nadležnog za poslove Gradonačelnika u svrhu pripreme i dostave prijedloga tog
akta u propisanom obliku za sjednicu Gradskog vijeća.
Prijedlog akta iz stavka 2. ovog članka dostavlja se voditelju
Gradske službe.
Članak 31.
O radu na sjednici Kolegija vodi se zapisnik.
Zapisnik na sjednici Kolegija vodi zapisničar.
Zapisnik se vodi u obliku bilješke koja sadrži osnovne podatke o nazočnosti, dnevnom redu, iznesenim prijedlozima i donesenim aktima.
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O izradi i čuvanju zapisnika sa sjednice Kolegija brine voditelj upravnog tijela nadležnog za poslove Gradonačelnika.
Članak 32.
Kolegij informira javnost o svom radu.
Temelj informiranja javnosti o radu na sjednici je isključivo
materijal koji je pripremljen za sjednicu i akti koji su na sjednici
doneseni.
Informacija o održanoj sjednici Kolegija Gradonačelnika i
donesenim aktima, objavljuje se na službenoj web stranici Grada.
O radu Kolegija i donesenim aktima Gradonačelnik može
izvjestiti javnost i putem tiska, radija, televizije, konferencija za
tisak i drugih odgovarajućih oblika i sredstava javnog priopćavanja.
Gradonačelnik može odlučiti da se o nekim pitanjima izda
posebno priopćenje za javnost.
Članak 33.
O objavi akata donesenih na Kolegiju Gradonačelnika u
Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog brine voditelj upravnog
odjela nadležnog za poslove Gradonačelnika u suradnji s urednikom službenog glasila.
Članak 34.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave u Službenom
vjesniku Grada. Jastrebarskog.
KLASA: 022-01/11-01/02
URBROJ: 238/12-02-11-1
Jastrebarsko, 09. ožujka 2011.

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 kapitalnoj financijskoj pomoći
“Komunalnom Jastrebarsko” d.o.o.
za izradu idejnog projekta odvodnje naselja Čeglje
I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć „Komunalnom
Jastrebarsko“ d.o.o. za izradu idejnog projekta odvodnje naselja
Čeglje.
Izradom idejnog projekta glavnog kolektora sa sekundarnim
kanalima stvorit će se uvjeti za daljnje projektiranje i izgradnju
kolektora u naselju Čeglje.

II.
Troškovi izrade idejnog projekta odvodnje naselja Čeglje
iznose ukupno 57.785,00 kn, od čega će se isplatiti sredstva u
iznosu od 50.000,00 kn, kao kapitalna pomoć iz Proračuna grada
Jastrebarskog za 2010. godinu, pozicija R0240, broj konta 386,
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru, kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije, program: Izgradnja vodovoda i kanalizacije, glava 01, razdjel: 005- Upravni odjel za

10. ožujka 2011.

stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, sukladno Programu gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2010. godinu.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 50.000,00
kn (pedesettisuća kuna) doznačit će se u korist žiro-računa „Komunalnog Jastrebarsko“ d.o.o., najkasnije do 15. prosinca 2010.
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.

V.
Ovaj će Zaključak biti objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 363-01/10-01/12
URBROJ: 238/12-03-10-10
Jastrebarsko, 02. prosinca 2010.

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 kapitalnoj financijskoj pomoći „Komunalnom
Jastrebarsko“ d.o.o. za radove na uređenju crpnih
stanica vodoopskrbne mreže Vlaškovec-Prhoć
I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć „Komunalnom Jastrebarsko“ d.o.o. za radove na uređenju crpnih stanica vodoopskrbne mreže Vlaškovec-Prhoć.
Uređenjem crpnih stanica na vodoopskrboj mreži VlaškovecPrhoć osigurat će se kvalitetnija vodoopskrba dijela Grada Jastrebarskog koji se snabdjeva vodom iz izvorišta Sopote.

II.
Troškovi uređenja crpnih stanica na vodoopskrbnoj mreži
Vlaškovec-Prhoć procjenjuju se na ukupno 1.000.000,00 kn.
Prema I. privremenoj situaciji br. 10/017 „Komunalnog Jastrebarsko“, radovi na uređenju crpnih stanica na vodoopskrboj
mreži Vlaškovec-Prhoć iznose ukupno 604.274,40 kn, od čega
će Grad Jastrebarsko isplatiti sredstva u iznosu od 200.000,00 kn,
kao kapitalnu pomoć iz Proračuna grada Jastrebarskog za 2010.
godinu, pozicija R0239, broj konta 386 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru, projekt: Izgradnja vodovoda, program: Izgradnja vodovoda i kanalizacije, glava 01, razdjel:
005- Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, sukladno Programu
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Grada Jastrebarskog za 2010. godinu.

10. ožujka 2011.
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III.

IV.

Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 200.000,00
kn (dvjestotisuća kuna) doznačit će se u korist žiro-računa „Komunalnog Jastrebarsko“ d.o.o., najkasnije do 15. prosinca 2010.
godine.

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

IV.

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

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: 363-01/10-01/12
URBROJ: 238/12-03-10-12
Jastrebarsko, 02. prosinca 2010.

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 kapitalnoj financijskoj pomoći „Komunalnom
Jastrebarsko“ d.o.o. za sanaciju izvorišta Hrašća
I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć „Komunalnom Jastrebarsko“ d.o.o. za nastavak sanacije izvorišta Hrašća, i to za
radove na izvedbi eksploatacijskog zdenca u Hrašću.
Kompletnom sanacijom izvorišta Hrašća osigurat će se bolja i kvalitetnija vodoopskrba dijela Grada Jastrebarskog koji se
snabdjeva vodom iz tog izvorišta.

II.
Troškovi sanacije izvorišta Hrašća procjenjuju se na ukupno
2.000.000,00 kn. Dosadašnji troškovi sanacije iznose 372.175,07
kn, od čega je Grad Jastrebarsko isplatio sredstva u iznosu od
324.607,85 kn.
Prema I. privremenoj situaciji br. 10/018 „Komunalnog Jastrebarsko“, radovi na izvedbi eksploatacijskog zdenca u Hrašću
iznose 150.020,03 kn, od čega će Grad Jastrebarsko isplatiti sredstva u iznosu od 100.000,00 kn, kao kapitalnu pomoć
iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2010. godinu, pozicija
R0239, broj konta 386 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
u javnom sektoru, projekt: Izgradnja vodovoda, program: Izgradnja vodovoda i kanalizacije, glava 01, razdjel: 005- Upravni odjel
za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu
okoliša i geodetske poslove, sukladno Programu gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2010. godinu.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 100.000,00
kn (stotisuća kuna) doznačit će se u korist žiro-računa „Komunalnog Jastrebarsko“ d.o.o., najkasnije do 15. prosinca 2010. godine.

V.

KLASA: 363-01/10-01/12
URBROJ: 238/12-03-10-15
Jastrebarsko, 02. prosinca 2010.

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 kapitalnoj financijskoj pomoći „Komunalnom
Jastrebarsko“ d.o.o. za nastavak izgradnje kolektora
u Cvjetnom naselju u Jastrebarskom
I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć „Komunalnom Jastrebarsko“, d.o.o., za nastavak izgradnje kolektora u Cvjetnom
naselju u Jastrebarskom.
Izgradnjom kolektora u Cvjetnom naselju u Jastrebarskom
stvorit će se uvjeti za bolju i kvalitetniju odvodnju tog dijela grada Jastrebarskog.

II.
Troškovi izgradnje kolektora u Cvjetnom naselju u Jastrebarskom procjenjuju se na ukupno 500.000,00 kn. Za dosadašnje
radove na izgradnji kolektora Cvjetno naselje Grad Jastrebarsko
isplatio je sredstva u iznosu od 400.000,00 kn, a u ovoj godini
isplatit će se sredstva u iznosu od 50.000,00 kn, kao kapitalna
pomoć iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2010. godinu,
pozicija R0240, broj konta 386 Kapitalne pomoći trgovačkim
društvima u javnom sektoru, projekt: Izgradnja kanalizacije,
program: Izgradnja vodovoda i kanalizacije, glava 01, razdjel:
005- Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, sukladno Programu
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Grada Jastrebarskog za 2010. godinu.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 50.000,00
kn (pedesettisuća kuna) doznačit će se u korist žiro-računa „Komunalnog Jastrebarsko“, d.o.o., najkasnije do 31. prosinca 2010.
godine.
Obveza „Komunalnog Jastrebarsko“ je pravdanje dobivenih
sredstava dostavom ovjerenih privremenih ili okončane situacije,
odnosno dostavom ispostavljenih i ovjerenih računa dobavljača
po završetku ugovorenih radova, najkasnije do 30. lipnja 2011.
godine, a u protivnom dobiveni novac potrebno je vratiti Gradu
Jastrebarskom.
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Nadzor nad provedbom odredbi ovog Zaključka obavljat će
Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

10. ožujka 2011.

KLASA: 363-01/10-01/12
URBROJ: 238/12-03-10-23
Jastrebarsko, 28. prosinca 2010.

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

V.
Ovaj će Zaključak biti objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 363-01/10-01/12
URBROJ: 238/12-03-10-21
Jastrebarsko, 28. prosinca 2010.

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 kapitalnoj financijskoj pomoći „Komunalnom
Jastrebarsko“ d.o.o. za sanaciju izvorišta
Prodin Dol II
I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć “Komunalnom Jastrebarsko” d.o.o. za sanaciju izvorišta Prodin Dol II.
Sanacijom izvorišta Prodin Dol II osigurat će se kvalitetnija
vodoopskrba dijela Grada Jastrebarskog koji se snabdjeva vodom
iz izvorišta Prodin Dol.

II.
Troškovi kompletne sanacije izvorišta Prodin Dol II procjenjuju se na ukupno 200.000,00 kn.
Prema I. privremenoj situaciji br.10/020 „Komunalnog Jastrebarsko“ radovi na sanaciji izvorišta Prodin Dol II iznose
ukupno 62.379,73 kn, od čega će Grad Jastrebarsko isplatiti sredstva u iznosu od 25.000,00 kn, kao kapitalnu pomoć
iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2010. godinu, pozicija
R0239, broj konta 386 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
u javnom sektoru, projekt: Izgradnja vodovoda, program: Izgradnja vodovoda i kanalizacije, glava 01, razdjel: 005- Upravni odjel
za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu
okoliša i geodetske poslove, sukladno Programu gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2010. godinu.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 25.000,00
kn (dvadesetpettisuća kuna) doznačit će se u korist žiro-računa
“Komunalnog Jastrebarsko” d.o.o. najkasnije do 31. prosinca
2010. 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.

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

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

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj financijskoj pomoći „Komunalnom
Jastrebarsko“ d.o.o. za izradu idejnog projekta
magistralnog cjevovoda Jurjevčani-Stankovo
I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć „Komunalnom Jastrebarsko“ d.o.o. za izradu idejnog projekta magistralnog cjevovoda Jurjevčani-Stankovo.
Izradom idejnog projekta magistralnog cjevovoda stvorit će
se uvjeti za daljnje projektiranje i za izgradnju magistralnog cjevovoda Jurjevčani-Stankovo, čime će se poboljšati vodoopskrba
tog dijela područja Grada Jastrebarskog.

II.
Troškovi izrade idejnog projekta magistralnog cjevovoda
Jurjevčani-Stankovo, prema obračunskoj situaciji „Komunalnog“ br.10/021 od 31.12.2010., iznose ukupno 66.420,00 kn, od
čega će se isplatiti sredstva u iznosu od 50.000,00 kn, kao
kapitalna pomoć iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2010.
godinu, pozicija R0239, broj konta 386, Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru, projekt: Izgradnja vodovoda, program: Izgradnja vodovoda i kanalizacije, glava 01, razdjel:
005- Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, sukladno Programu
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Grada Jastrebarskog za 2010. godinu.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 50.000,00
kn (pedesettisuća kuna) doznačit će se u korist žiro-računa „Komunalnog Jastrebarsko“ d.o.o., najkasnije do 31. siječnja 2011.
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.

V.
Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 363-01/10-01/12
URBROJ: 238/12-03-10-28
Jastrebarsko, 31. prosinca 2010.

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

10. ožujka 2011.
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Broj 1 - Stranica 9

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

ZAKLJUČAK
o rasporedu te isplati pomoći za ublažavanje i
otklanjanje posljedica elementarne nepogode

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj financijskoj pomoći „Komunalnom
Jastrebarsko“ d.o.o. za izgradnju sekundarnog
kolektora Donji Desinec

I.

I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć „Komunalnom
Jastrebarsko“ d.o.o. za izgradnju sekundarnog kolektora Donji
Desinec.
Izgradnjom sekundarnog kolektora Donji Desinec stvorit će
se uvjeti za bolju i kvalitetniju odvodnju tog dijela Grada Jastrebarskog.

II.
Troškovi izgradnje sekundarnog kolektora Donji Desinec
procjenjuju se na ukupno 3.000.000,00 kn, od čega će se isplatiti
sredstva u iznosu od 350.000,00 kn, kao kapitalna pomoć iz
Proračuna Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, broj konta
386 Kapitalne pomoći, kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije,
program: Izgradnja vodovoda i kanalizacije, 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 2011. godinu, stavak II. točka 2.: Izgradnja sekundarnog kolektora Donji Desinec.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 350.000,00
kn (tristopedesettisuća kuna) doznačit će se u korist žiro-računa „Komunalnog Jastrebarsko“ d.o.o. najkasnije do 21. veljače
2011. godine.
Obveza „Komunalnog Jastrebarsko“ d.o.o. je pravdanje dobivenih sredstava dostavom ovjerenih privremenih ili okončane
situacije, odnosno dostavom ispostavljenih i ovjerenih računa dobavljača, najkasnije do 31. kolovoza 2011. godine, a u protivnom
dobiveni novac potrebno je vratiti Gradu Jastrebarskom.

Župan Zagrebačke županije za dio područja Grada Jastrebarskog proglasio je elementarnu nepogodu uslijed jakog olujnog
nevremena praćenog tučom koje je navedeno područje zahvatilo
17. lipnja 2010. godine.

II.
Temeljem konačnog izvješća Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Jastrebarskog, ukupni iznos
štete u poljoprivredi i stambeno-poslovnom prostoru iznosio je
1.689.946,04 kuna.

III.
Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 09. prosinca
2010. godine donijela je Odluku o rasporedu sredstava pomoći
za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih do 01.
prosinca 2010. godine, temeljem koje je Gradu Jastrebarskom
odobren iznos od 383.512,00 kuna ili 22,69% od procijenjene i
potvrđene štete.

IV.
Popis korisnika pomoći, iznos pomoći po korisnicima sukladno pojedinačnom učešću u ukupnoj šteti te brojevi računa na
koje će se sredstva pomoći isplatiti nalaze se u prilogu Zaključka
i čine njegov sastavni dio.

V.
Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog“.
KLASA: 361-07/10-01/01
URBROJ: 238/12-03-10-6
Jastrebarsko, 21. prosinca 2010.

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

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: 363-01/11-01/10
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 08. veljače 2011.

Temeljem članka 8. Odluke o subvencioniranju nastupa na
sajmovima i izložbama obrtnika u 2010. godini («Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 05/10) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog («Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog», broj
7/09), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK

o dodjeli sredstava pomoći za nastup na sajmovima i
izložbama obrtnika u 2010. godini
Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09), gradonačelnik grada
Jastrebarskog donosi

I.
Dodjeljuje se ukupno 6.778,30 kuna sredstava pomoći za nastup na sajmovima i izložbama obrtnika u 2010. godini

II.
Sredstva se dodjeljuju za namjene kako je navedeno u tablici:

Naziv obrta
VINEA – REŽEK
Vl. Krešimir Režek
Plešivica 39
DEKORATER
Vl. Nadica Golojuh
D. Reka 39a
Vinarstvo KORAK
Vl. Velimir Korak
Plešivica 34
OPG KURTALJ
Vl. Drago Kurtalj
Plešivica 51

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Namjena

Odobreni
Žiro-račun
iznos (kn)

zakup
prostora

1.138,30

24840081100497398

zakup
prostora

1.640,00

23600001101094796

zakup
prostora

2.900,00

23400091150134223

zakup
prostora

1.100,00

25000091101271881

IRIS
Vl. Svjetlana Stošić
Plešivica 79
2vi INŽENJERING
Vl. Ivan Kućas
F. Tuđmana 2
M.E.B. JASKA
Vl. Marko Vajagić
Okićko naselje 4

10. ožujka 2011.

- otvaranje
3.694,20
- oprema

23600001102168519

- edukacija 3.500,00

23400091160285875

- otvaranje
5.000,00
- oprema

23400091160286072

III.
Odobrena sredstva u iznosima iz točke II. Ovog Zaključka
biti će uplačena na žiro-račune korisnika.

IV.

III.
Odobrena sredstva u iznosima iz točke II. Ovog Zaključka
biti će uplačena na žiro-račune korisnika.

Sredstva za provođenje ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2010. godinu, razdjel 004, pozicija R0150, osnovni račun: 35232.

IV.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog“.
KLASA: 311-01/10-01/06
URBROJ: 238/12-03-10-8
Jastrebarsko, 22. prosinca 2010.

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

KLASA: 311-01/10-01/05
URBROJ: 238/12-03-10-9
Jastrebarsko, 22. prosinca 2010.

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog («Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 7/09), gradonačelnik grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o kupnji nekretnina k.č. 3296/1, 3300/1 i 3300/3,
k.o. Jastrebarsko

Temeljem članka 8. Odluke o bespovratnim potporama za
početak poslovanja obrtnika u 2010. godini («Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog», broj 05/10) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog («Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 7/09),
gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

I.
Dodjeljuje se ukupno 17.728,84 kuna sredstava pomoći kao
potpora za početak poslovanja obrtnika u 2010. godini
II.
Sredstva se dodjeljuju za namjene kako je navedeno u tablici:
Naziv obrta

Namjena

Odobreni
Žiro-račun
iznos (kn)

MAGY
Vl. Dragica Magđinski - otvaranja 534,64
I.B.Mažuranić 3
VITKOSOFT
- otvaranje
Vl. Tihomir Vitković
5.000,00
- oprema
Trešnjevka 43

I.
U svrhu izgradnje infrastrukture u gospodarskoj zoni Jalševac, odobrava se kupnja nekretnina kako slijedi:

Red.
broj

Broj
kat. čest.

ZAKLJUČAK
dodjeli bespovratnih potpora za početak poslovanja
obrtnika u 2010. godini

1.
2.
3.

3296/1 694
3300/1 442
3300/3 101

Iznos (kn)

V.

V.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog”.

Površina m2

Sredstva za provođenje ovog Zaključka osiguravaju se u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2010. godinu, razdjel 004, pozicija R0152, osnovni račun: 35232.

69.400,00
44.200,00
10.100,00

k.o.
Jastrebarsko
z.k.ul broj.
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Vlasnik

1020

DIKŠIĆ NADA,
Cvetković 41

II.

23300031151212461

Sredstva za ovu namjenu u ukupnom iznosu od 123.700,00
kuna, osigurana su u proračunu grada Jastrebarskog za 2011. godinu, razdjel: 004 Upravni odjel za gospodarstvo, konto: 41119.

23400091160288343

III.
Temeljem ovog Zaključka s vlasnikom nekretnina sklopit će
se kupoprodajni ugovor.

10. ožujka 2011.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
IV.

Ovaj zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog”.

barsko, klasa: 301-01/10-01/01, urbroj: 238/12-03-10-6, od 03.
prosinca 2010. godine i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 07/09), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

KLASA: 943-01/11-01/02
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 24. siječnja 2011.

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

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06,
146/08, 38/09 i 153/09) i članka 48. Statuta grada Jastrebarskog
(“Službeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 07/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donio je

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine
u vlasništvu Grada Jastrebarskog
I.
Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog koja je u naravi zemljište u
k.o. Cvetković, z.k.ul. 2575 i to:
k.č. broj
oznaka zemljišta
površina (m2)
početni iznos (kn)

1836/1
Oranica nad Čabdinom
878
194.775,52
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ZAKLJUČAK
o imenovanju dva člana Odbora za jamstva
I.
Odbor za jamstva je nadzorno tijelo koje razmatra zahtjev za
izdavanje jamstva, donosi odluku o njegovom odobrenju odnosno odbijanju te donosi odluku o isplati po aktiviranom jamstvu
od strane banke-zajmodavca u provedbi projekta „Jamstvena shema Zagrebačke županije“ u suradnji s Gradom Jastrebarsko.

II.
se:

U Odbor za jamstva od strane Grada Jastrebarskog imenuju
1. Stipe Bučar
2. Zdravko Režek

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.
KLASA: 302-01/11-01/01
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 08. veljače 2011.

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

II.
Početni kupoprodajni iznos od 194.775,52 kn, utvrđena je po
ovlaštenom procjenitelju, C.T.B. d.o.o., Jastrebarsko, Zagrebačka
12.

III.
Postupak javnog natječaja prikupljanja pismenih ponuda
provest će Povjerenstvo za prodaju i davanje u zakup nekretnina
Grada Jastrebarskog.

IV.
Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Jastrebarskog.
Pismene ponude dostavljaju se Gradu Jastrebarskom u roku
od 15 dana od objave natječaja.

V.
Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.
KLASA: 943-01/11-01/03
URBROJ: 238/12-02-11-2
Jastrebarsko, 26. siječnja 2011.

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

ZAKLJUČAK
o uključivanju Grada Jastrebarskog u projekt
“Pomoćnici u nastavi”
I.
Ovim Zaključkom Grad Jastrebarsko uključuje se u projekt
„Pomoćnici u nastavi“ (u daljnjem tekstu: Projekt) kao inicijator i izvršitelj projekta, u sklopu programa „Javni radovi“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2011. godinu (u daljnjem tekstu:
HZZ).

II.
Grad Jastrebarsko obvezuje se pokriti trošak 25% bruto plaće za jednog djelatnika uključenog u Projekt u iznosu od 825,21
kuna mjesečno do okončanja projekta.

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

Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, razdjel 004, Upravni
odjel za gospodarstvo, konto: 31111.

IV.
Na temelju članka 6. i 14. Ugovora o provedbi projekta „Jamstvena shema Zagrebačke županije“ u suradnji s Gradom Jastre-

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.
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KLASA: 100-04/10-01/04
URBROJ: 238/12-02-11-15
Jastrebarsko, 15. veljače 2011.

10. ožujka 2011.
II.

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

Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Jastrebarskog za
2011. godinu, razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, osnovni račun 38119.

III.
Na temelju čl. 35. st. 2. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09 i 153/09), čl. 48. st. 1. t. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)
i čl. 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog
Mihael Zmajlović, dipl. oec., donosi

ZAKLJUČAK
o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine
u vlasništvu Grada Jastrebarskog označene kao k.č.br.
1836/1, površine 878 m², upisane u z.k.ul.br. 2575 k.o.
Cvetković
I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog prihvaća ponudu za kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog označene kao
k.č.br. 1836/1, površine 878 m², upisane u z.k.ul.br. 2575 k.o.
Cvetković, koju je dostavio Marko Gorički iz Zagreba, Gračanska cesta 189, za ponuđeni iznos od =195.000,00 kn (slovima:sto
devedesetpettisućakuna).

II.
Na temelju ovog Zaključka Grad Jastrebarsko i Marko Gorički iz Zagreba, Gračanska cesta 189 , sklopit će Ugovor o kupoprodaji nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog iz točke I.
ovog Zaključka.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 943-01/11-01/03
URBROJ: 238/12-02-11-7
Jastrebarsko, 03. ožujka 2011.

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

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), gradonačelnik grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Turističkoj zajednici Grada
Jastrebarsko
I.
Odobrava se financijska pomoć za redovan rad i aktivnosti u
provođenju projekata Turističke zajednice Grada Jastrebarsko u
iznosu 100.000,00 kuna.

Izvješće o utrošku sredstava, Turistička zajednica će Gradu
Jastrebarskom, odnosno nadležnom upravnom odjelu dostaviti
do 31. listopada 2011. godine.
KLASA: 334-01/11-01/03
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 08. ožujka 2011.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09) gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Ogranku Matice hrvatske u
Jastrebarskom i Jastrebovoj družini
I.
Odobrava se financijska potpora Ogranku Matice hrvatske u
Jastrebarskom i Jastrebovoj družini, u iznosu od 1.500,00 kn (tisućupetsto kuna), za izradu i postavljanje spomen-ploče na rodnoj kući pjesnika Vlade Vlaisavljevića.

II.
Navedeni iznos uplatit će se na žiro račun 23400091110453521 otvoren kod Privredne banke, na ime Jastrebove
družine, iz proračunske rezerve.

III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 053-02/10-01/151
URBROJ: 238/12-03-10-3
Jastrebarsko, 21. prosinca 2010.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 7/09) gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori udruzi “Dolčevita”
I.
Odobrava se financijska potpora udruzi “Dolčevita”, u iznosu
od 4.000,00 kn (četiritisuće kuna), za realiziranje projekta “Božić
u Jaski”.

10. ožujka 2011.
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II.

Navedeni iznos predviđen je Programom javnih potreba u
kulturi, AKTIVNOST: Djelatnost udruga u kulturi i isplatit će
se iz proračuna Grada Jastrebarskog s pozicije R0124, KONTO
38119 na žiro račun 2484008-1104951965 otvoren kod Raiffeisen banke, na ime udruge “Dolčevita”.

III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 053-02/10-01/148
URBROJ: 238/12-03-10-3
Jastrebarsko, 21. prosinca 2010.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.
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karte za javni prijevoz učenika srednjih škola i
studenata za razdoblje od 01. siječnja 2011. do 28.
veljače 2011. godine
I.
Utvrđuje se iznos za sufinanciranje cijene mjesečne karte javnog cestovnog i željezničkog prijevoza učenika srednjih škola i
studenata za razdoblje od 01. siječnja 2011. do 28. veljače 2011.
godine, u iznosu od 12 % cijene mjesečne karte.

II.
Sredstva odobrena ovim Zaključkom, osigurana su proračunom za 2011. godinu u Razdjelu 003- Upravni odjel za društvene
djelatnosti, Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata.

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

Isplata sredstava, na žiro račun javnim prijevoznicima, regulirati će se ugovorima između Grada Jastrebarskog i javnih prijevoznika.

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Vatrogasnoj zajednici
Grada Jastrebarskog

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

I.
Odobrava se financijska pomoć u iznosu 50.000,00 kn (pedesettisuća kuna) Vatrogasnoj zajednici Grada Jastrebarskog za
nabavu kombi vozila za prijevoz vatrogasaca za DVD Čabdin.

IV.

KLASA: 340-01/10-01/12
URBROJ: 238/12-03-10-4
Jastrebarsko, 23. prosinca 2010.

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

II.
Odobrena sredstva uplatiti će se na žiro račun 23900011100021918 na ime Vatrogasna zajednica Grada Jastrebarskog.

III.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (‘’Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi:

Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Jastrebarskog za
2010. godinu u Programu: Javni red i sigurnost, Aktivnost: Usluge protupožarne zaštite, Pozicija R0090, konto 38219.

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Svetojanskim mažoretkinjama

IV.

I.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 053-02/10-01/149
URBROJ: 238/12-03-10-3
Jastrebarsko, 22. prosinca 2010.

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

Gradonačelnik Grada Jastrebarskog odobrava financijsku
potporu Svetojanskim mažoretkinjama u iznosu od 3.000,00 kn
(tritisuće kuna), za pokrivanje troškova prijevoza i smještaja na
Europskom prvenstvu mažoretkinja u Širokom Brijegu.

II.
Navedeni iznos uplatit će se na žiro-račun 23900011100027891 otvoren kod Hrvatske poštanske banke, na ime Svetojanskih mažoretkinja, iz proračunske rezerve.

III.

Na temelju 8. Odluke o uvjetima i postupku sufinanciranja
cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza učenicima srednjih škola, od 20. prosinca 2010. godine, Klasa:021-05/10-01/06,
Urbroj:238/12-01-10-35 i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

Obvezuju se Svetojanske mažoretkinje da Upravnom odjelu
za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostave izvješće o
utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava 30 dana nakon
isplate financijske pomoći navedene u stavku I.

ZAKLJUČAK
o visini iznosa na ime sufinanciranja cijene mjesečne

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

IV.
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KLASA: 053-02/10-01/105
URBROJ: 238/12-03-10-3
Jastrebarsko, 29. prosinca 2010.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi:

10. ožujka 2011.

1. Skijanje,
2. Sanjkanje,
3. Igre na snijegu,
4. Orijentacijsko kretanje,
5. Planinarenje,
6. Obilazak znamenitosti Gorskog krajolika,
7. Sportski turniri u dvorani,
8. Večernji program (likovne, glazbene, foto radionice).

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Vokalnom ansamblu
“Gouriena”

U provedbu projekta uključeni su Športska zajednica Grada
Jastrebarskog, Osnovna škola „Ljubo Babić“ Jastrebarsko, Školsko športsko društvo „Jastreb“, Srednja škola Jastrebarsko i Klub
koturaša Jastrebarsko.

I.

Za voditelja projekta imenuje se profesor Domagoj Šlat član
Upravnog odbora Školskog športskog društva „Jastreb“ Osnovne
škole „Ljubo Babić“.

Gradonačelnik Grada Jastrebarskog odobrava financijsku
potporu Vokalnom ansamblu “Gouriena’’ u iznosu od 3.000,00
kn (tritisuće kuna), za nabavu nove odjeće za nastupe ansambla.

II.
Navedeni iznos osiguran je u proračunu Grada Jastrebarskog
za 2011. godinu u Programu javnih potreba u kulturi – djelatnost
udruga i uplatit će se na žiro-račun 2360000-1102113087 otvoren
kod Zagrebačke banke, na ime Vokalnog ansambla “Gouriena’’.

III.
Obvezuje se Vokalni ansambl “Gouriena’’ da Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava 30 dana
nakon isplate financijske pomoći navedene u stavku I.

IV.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 053-02/10-01/152
URBROJ: 238/12-03-11-3
Jastrebarsko, 04. siječnja 2011.

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

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01,
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 48. Statuta Grada
Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj7/09)
i Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”,
broj 6/10) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju i sufinanciranju Projekta
“Zimska igraonica 2010./2011.”
I.
Prihvaća se Projekt „Zimska igraonica 2010./2011.“
U okviru navedenog Projekta provest će se slijedeće aktivnosti:

II.
Odobrava se sufinanciranje Projekta „Zimska igraonica
2010./2011.“ u iznosu do 150.000,00 (stopedeset tisuća kuna).
Odobrena sredstva, osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2011. godinu u Programu javnih potreba u športu i
isplatit će se Športskoj zajednici Grada Jastrebarskog, na žiro račun broj 2360000-1101481392, otvoren kod Zagrebačke banke,
po dostavi izvješća o provedenom Projektu i na temelju stvarno
utvrđenih troškova.

III.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 621-01/10-01/01
URBROJ: 238/12-03-11-3
Jastrebarsko, 10. siječnja, 2011.

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

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

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Sanjkaškom klubu
Plešivica 1907
I.
Odobrava se financijska pomoć Sanjkaškom klubu Plešivica
1907, Plešivica 62, u iznosu od 10.000,00 kn (desettisuća kuna),
koji će biti uplaćen na žiro račun: 2360000-1101634230.

II.
Sredstva će biti isplaćena iz proračuna Grada Jastrebarskog,
Program: Izvršna i zakonodavna tijela, Aktivnost: Tekuća zaliha
proračuna.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

10. ožujka 2011.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

KLASA: 053-02/11-01/01
URBROJ: 238/12-03-11-3
Jastrebarsko, 11. siječnja 2011.
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III.

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

Na temelju članka 5. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja
prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 06/10), i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj
7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta
za 2011. godinu
I.
Visina novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za
2011. godinu iznosi 3.000,00 kuna (slovima: tritisuće kuna),
te za svako treće i svako slijedeće novorođeno dijete u obitelji
10.000,00 kuna (desettisuća kuna).

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 612-05/11-01/02
URBROJ: 238/12-03-11-3
Jastrebarsko, 01. veljače 2011.

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

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 33/01, 129/05, 109/07,
125/08), Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za
osobe s invaliditetom od 2007.-2015. godine („Narodne novine“,
broj 43/07) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ODLUKU
o osnivanju Radne skupine za izradu prijedloga
Lokalne strategije izjednačavanja mogućnosti za
osobe s invaliditetom

II.

I.

Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku Grada
Jastrebarskog”.

Osniva se Radna skupina za izradu prijedloga Lokalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Radna skupina).

KLASA: 552-01/11-01/01
URBROJ: 238/12-03-11-2
Jastrebarsko, 13. siječnja 2011.

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

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

ZAKLJUČAK
o imenovanju Povjerenstva za popis
muzejske građe i inventara

Zadatak Radne skupine je izrada prijedloga Lokalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.
Radna skupina ima obvezu izraditi prijedlog Lokalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom do
08.03.2011. godine.

III.
U Radnu skupinu iz točke I. ove Odluke imenuju se:
1. Iva Antić – pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, voditeljica
2. Darko Kobetić – izvršni direktor udruge „Idem“, član
3. Danijela Bučar-Trivičević – pročelnica Upravnog odjela
za financije, članica

I.

4. Miroslav Borojević – voditelj komunalnog redarstva – komunalni redar, član.

Imenuje se Povjerenstvo za popis muzejske građe i nventara
u slijedećem sastavu:

Voditelj Radne skupine može, po potrebi, uključiti u rad
predstavnike drugih nadležnih tijela i pravnih osoba.

1. Ivan Maček, predsjednik,
2. Klementina Škrabe, član,
3. Mirko Škrabe, član.

II.
Zadatak povjerenstva je pregledati postojeći popis muzejske
građe koja je u vlasništvu Grada Jastrebarskog ili je dana na čuvanje Gradskom muzeju Jastrebarsko i uskladiti ga sa stvarnim
stanjem, te popisati inventar koji se nalazi u prostoru Gradskog
muzeja Jastrebarsko.
Povjerenstvo je dužno o svom radu sastaviti zapisnik kojeg
potpisuju svi članovi povjerenstva.
Rok za izvršenje zadatka je 07. veljače 2011. godine.

IV.
Stručne i administrativne poslove za Radnu skupinu obavljaju Upravni odjel za društvene djelatnosti i Upravni odjel za
financije.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 555-05/11-01/08
URBROJ: 238/12-03-11-3
Jastrebarsko, 08. veljače 2011.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., 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 pokroviteljstvu i financijskoj potpori
Karate klubu Jastreb
I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog prihvaća pokroviteljstvo
i odobrava financijsku potporu Karate klubu Jastreb u iznosu od
5.000,00 kn (pettisuća kuna) za organizaciju Prvenstva Hrvatske
u borbama za učenike.

II.
Navedeni iznos uplatit će se na žiro račun 23600001101494926 otvoren kod Zagrebačke banke, na ime Karate kluba
Jastreb, iz proračunske rezerve.

10. ožujka 2011.

među Grada Jastrebarskog i javnih prijevoznika koji na području
Grada Jastrebarskog pružaju usluge javnog cestovnog i željezničkog prijevoza.

II.
Sredstva odobrena ovim Zaključkom osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2011. godinu u Programu javnih
potreba u društvenim djelatnostima, Program: Srednjoškolsko i
visoko obrazovanje, Aktivnost: Sufinanciranje cijene prijevoza.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 602-01/10-01/06
URBROJ: 238/12-03-11-7.
Jastrebarsko, 15. veljače 2011.

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

III.
Obvezuje se Karate klub Jastreb da Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o
utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava mjesec dana
nakon isplate financijske potpore navedene u stavku I.

IV.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 620-03/11-01/05
URBROJ: 238/12-03-11-3
Jastrebarsko, 15. veljače 2011.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 33/01, 129/05, 109/07,
125/08), članka 4. Odluke o uvjetima i postupku sufinanciranja
cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza učenicima srednjih škola(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 06/10),
Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području
Grada Jastrebarskog za 2011. godinu („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog, 6/10) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

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

ZAKLJUČAK
o visini sufinanciranja cijene mjesečne karte za javni
cestovni i željeznički prijevoz učenicima srednjih škola
s područja Grada Jastrebarskog u razdoblju od 01.
ožujka 2011. do 30. lipnja 2011. godine

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 33/01, 129/05, 109/07,
125/08), članka 4. Odluke o uvjetima i postupku sufinanciranja
cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza učenicima srednjih škola(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 06/10),
Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području
Grada Jastrebarskog za 2011. godinu („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog, 6/10) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

Utvrđuje se visina sufinanciranja cijene mjesečne karte za
javni cestovni i željeznički prijevoz učenicima srednjih škola s
područja Grada Jastrebarskog, u razdoblju od 01. ožujka 2011.
do 30. lipnja 2011., u iznosu od 40 %.

ZAKLJUČAK
o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje cijene
javnog cestovnog i željezničkog prijevoza za učenike
srednje škole s područja Grada Jastrebarskog u
razdoblju od 01. ožujka 2011. do 30. lipnja 2011.
godine
I.
Utvrđuje se da će se način ostvarivanja prava na sufinanciranje cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza za učenike
srednje škole s područja Grada Jastrebarskog, u razdoblju od 01.
ožujka 2011. do 30. lipnja 2011. godine, regulirati ugovorima iz-

I.

II.
Sredstva odobrena ovim Zaključkom osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2011. godinu u Programu javnih
potreba u društvenim djelatnostima, Program: Srednjoškolsko i
visoko obrazovanje, Aktivnost: Sufinanciranje cijene prijevoza.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 602-01/10-01/06
URBROJ: 238/12-03-11-6
Jastrebarsko, 15. veljače 2011.

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

10. ožujka 2011.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09) gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Klubu koturaša Jastrebarsko
I.
Odobrava se financijska potpora Klubu koturaša Jastrebarsko
u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna), u svrhu financiranja
odlaska člana Kluba koturaša Jastrebarsko i njegovog suvozača
na utrku Cape Epic u Južnoafričku Republiku.

II.

III.
Obvezuje se Centar za kulturu Jastrebarsko da Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava u roku
od 30 dana od isplate financijske pomoći odobrene u stavku I.
ovog zaključka.

IV.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 612-13/11-01/02
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 01. ožujka 2011.

Navedeni iznos uplatit će se na žiro račun 23600001101789473 otvoren kod Zagrebačke, na ime kluba Koturaša
Jastrebarsko, iz proračunske rezerve.

III.
Obvezuje se Klub koturaša Jastrebarsko da Upravnom odjelu
za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o
utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 01. lipnja
2011.
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Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09.)

ZAKLJUČAK
o tekućoj donaciji Udruzi edukacijom protiv raka
dojke Zagrebačke županije

IV.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 620-03/11-01/09
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 01. ožujka 2011.

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

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

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Baletnom studiju
Centra za kulturu Jastrebarsko
I.
Odobrava se financijska potpora Baletnom studiju Centra za
kulturu u iznosu od 3.000,00 kn (tritisuće kuna), u svrhu financiranja odlaska balerina 12. stupnja na „29th TROFEO INTERNAZIONALE DI DANZA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA“ u Italiji.

II.
Navedeni iznos uplatit će se na žiro račun 23900011100023989 otvoren kod Hrvatske poštanske banke, na ime Centra za kulturu Jastrebarsko, iz proračunske rezerve.

I.
Odobrava se tekuća donacija Udruzi edukacijom protiv raka
dojke, Zagrebačke županije, Augusta Šenoe 45, Velika Gorica, u
iznosu od 2.500,00 kn (dvijetisućepetsto kuna), u svrhu provođenja akcije pod nazivom „Dan narcisa“ koja će se održati 26.
ožujka 2011. godine.

II.
Sredstva će biti isplaćena iz Proračuna Grada Jastrebarskog
za 2011. godinu, Program: Socijalna zaštita, Aktivnost: Tekuće
donacije udrugama građana koja će biti uplaćena na žiro račun
Udruge: 2360000-1101434714.

III.
Ovaj će zaključak biti objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 053-02/11-01/03
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 08. ožujka 2011.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.
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Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena
je pogreška u prepisivanju i to u Programu gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, od 20. prosinca 2010. godine, objavljenog
u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, broj 6 od 20. prosinca 2010.g., te se u svezi s tim daje slijedeći

ISPRAVAK
točke II. Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada
Jastrebarskog za 2011. godinu
Točka II. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu,
ispravlja se na način da sada glasi:
“GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA”
Ostali tekst u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, ostaje nepromijenjen.
KLASA: 033-01/11-01/02
URBROJ: 238-12/04/4-10-1
Jastrebarsko, 09. ožujka 2011.

Urednica
Maja Lovretin, dipl. iur., v.r.

10. ožujka 2011.

10. ožujka 2011.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Broj 1 - Stranica 19

SADRŽAJ
AKTI GRADONAČELNIKA
1. Plan nabave za proračunsku 2011. godinu

1

19. Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice
hrvatske u Jastrebarskom i Jastrebovoj družini

2. Poslovnik Gradonačelnika Grada Jastrebarskog

3

20. Zaključak o financijskoj potpori udruzi “Dolčevita”

12

21. Zaključak o financijskoj pomoći Vatrogasnoj zajednici
Grada Jastrebarskog

13

22. Zaključak o visini iznosa na ime sufinanciranja cijene
mjesečne karte za javni prijevoz učenika srednjih škola
i studenata za razdoblje od 01. siječnja 2011.
do 28. veljače 2011. godine

13

23. Zaključak o financijskoj potpori Svetojanskim
mažoretkinjama

13

24. Zaključak o financijskoj potpori Vokalnom ansamblu
“Gouriena”

14

25. Zaključak o prihvaćanju o sufinanciranju Projekta
“Zimska igraonica 2010./2011.”

14

26. Zaključak o financijskoj pomoći Sanjkaškom klubu
Plešivica 1907

14

27. Zaključak o visini pomoći za opremu novorođenog
djeteta za 2011. godinu

15

28. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za popis
muzejske građe i inventara

15

29. Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu prijedloga
Lokalne strategije izjednačavanja mogućnosti
za osobe s invaliditetom

15

30. Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj pomoći
Karate klubu Jastreb

16

3. Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći
“Komunalnom Jastrebarsko” d.o.o. za izradu idejnog
projekta odvodnje naselja Čeglje

6

4. Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći
“Komunalnom Jastrebarsko” d.o.o. za radove
na uređenju crpnih stanica vodoopskrbne mreže
Vlaškovec-Prhoć

6

5. Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći
“Komunalnom Jastrebarsko” d.o.o. za sanaciju
izvorišta Hrašća

7

6. Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći
“Komunalnom Jastrebarsko” d.o.o. za nastavak
izgradnje kolektora u Cvjetnom naselju
u Jastrebarskom

7

7. Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći
“Komunalnom Jastrebarsko” d.o.o. za sanaciju
izvorišta Prodin Dol II

8

8. Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći
“Komunalnom Jastrebarsko” d.o.o. za izradu idejnog
projekta magistralnog cjevovoda Jurjevčani-Stankovo
9. Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći
“Komunalnom Jastrebarsko” d.o.o. za izgradnju
sekundarnog kolektora Donji Desinec

8

9

10. Zaključak o rasporedu te isplati pomoći za ublažavanje
i otklanjanje posljedica elementarne nepogode

9

11. Zaključak o dodjeli sredstava pomoći za nastup na
sajmovima i izložbama obrtnika u 2010. godini

9

12. Zaključak o dodjeli bespovratnih potpora za
početak poslovanja obrtnika u 2010. godini

10

13. Zaključak o kupnji nekretnina k.č.br. 3296/1,
3300/1 i 3300/3, k.o. Jastrebarsko

10

14. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog

11

12

31. Zaključak o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje
cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza
za učenike srednje škole s područja Grada
Jastrebarskog u razdoblju od 01. ožujka 2011.
do 30. lipnja 2011. godine
16
32. Zaključak o visini sufinanciranja cijene mjesečne
karte za javni cestovni i željeznički prijevoz učenicima
srednjih škola s područja Grada Jastrebarskog u
razdoblju od 01. ožujka 2011.
do 30. lipnja 2011. godine

16
17

15. Zaključak o imenovanju dva člana Odbora za jamstva

11

16. Zaključak o uključivanju Grada Jastrebarskog
u projekt “Pomoćnici u nastavi”

33. Zaključak o financijskoj pomoći Klubu koturaša
Jastrebarsko

11

34. Zaključak o financijskoj potpori Baletnom studiju
Centra za kulturu Jastrebarsko

17

35. Zaključak o tekućoj donaciji Udruzi edukacijom
protiv raka dojke Zagrebačke županije

17

36. ISPRAVAK

18

17. Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju
nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog označene
kao k.č.br. 1836/1, površine 878 m²,
upisane u z.k.ul.br. 2575 k.o. Cvetković

12

18. Zaključak o financijskoj pomoći Turističkoj
zajednici Grada Jastrebarsko

12
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Izdavač: Grad Jastrebarsko - Urednica Maja Lovretin, dipl. iur. - List izlazi prema potrebi.
Tisak:
Naklada Slap, Jastrebarsko, Dr. F. Tuđmana 33.

10. ožujka 2011.

