SLUŽBENI VJESNIK
GRADA
Broj 8

JASTREBARSKOG

GODINA XLIV

15. studenoga 2011.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o savjetima mladih
(„Narodne novine“ broj 23/07), a u skladu s člankom 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Jastrebarskog („Službeno
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 6/10), Savjet mladih Grada Jastrebarskog na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 19. listopada
2011. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o izboru predsjednice Savjeta mladih
Grada Jastrebarsko

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 021-06/11-01/23
URBROJ: 238/12-01-11-4
Jastrebarsko, 19. listopada 2011.

Predsjednica
Savjeta mladih Grada Jastrebarskog
Ina Mohorić, v.r.

I.
Za predsjednicu Savjeta mladih Grada Jastrebarskog izabrana je INA MOHORIĆ iz Domagovića 5.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 021-06/11-01/23
URBROJ: 238/12-01-11-4
Jastrebarsko, 19. listopada 2011.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Nenad Strizrep, dipl. iur., v.r.

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o savjetima mladih
(„Narodne novine“ broj 23/07), a u skladu s člankom 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Jastrebarskog („Službeno
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 6/10), Savjet mladih Grada Jastrebarskog na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 19. listopada
2011. godine, donio je

ZAKLJUČAK
o izboru zamjenika predsjednice Savjeta mladih
Grada Jastrebarsko
I.
Za zamjenika predsjednice Savjeta mladih Grada Jastrebarskog izabran je KRUNOSLAV VŠETEČKA iz Jastrebarskog,
Tadije Smičiklasa 1.

Na temelju članka 15. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 23/07) i članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta
mladih Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 6/10), Savjet mladih Grada Jastrebarskog, na 2. sjednici održanoj 15. studenoga 2011. godine, donio je

POSLOVNIK O RADU
Savjeta mladih Grada Jastrebarskog
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim poslovnikom uređuje se način rada Savjeta mladih
Grada Jastrebarskog (dalje u tekstu: Savjet), a osobito:
1. konstituiranje Savjeta;
2. izbor i razrješenje predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta;
3. prava i dužnosti predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova Savjeta te način njihova ostvarivanja;
4. radna tijela Savjeta;
5. postupak donošenja akata Savjeta;
6. poslovni red sjednica Savjeta;
7. javnost rada Savjeta;
8. obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za
Savjet.
II. KONSTITUIRANJE SAVJETA
Članak 2.
Prvu sjednicu Savjeta saziva predsjednik Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog.
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Savjet je konstituiran izborom predsjednika Savjeta na prvoj
sjednici na kojoj je nazočna većina članova Savjeta.
Članak 3.
Prvoj sjednici Savjeta do izbora predsjednika Savjeta predsjedava predsjednik Gradskog vijeća.
Predsjedavajući ima, do izbora predsjednika Savjeta, sva
prava i dužnosti predsjednika u pogledu predsjedanja sjednicom
Savjeta.
Članak 4.
Dnevni red prve sjednice utvrđuje se na početku sjednice, a
može se promijeniti tijekom sjednice na prijedlog predsjedavajućeg ili najmanje jedne trećine članova Savjeta.
III. IZBOR PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA
PREDSJEDNIKA SAVJETA
Članak 5.
Savjet ima predsjednika i zamjenika predsjednika koji se
biraju iz redova članova Savjeta većinom glasova svih članova
Savjeta.
Predsjednik Savjeta bira se na prvoj sjednici Savjeta, a zamjenik predsjednika bira se, u pravilu, na prvoj sjednici.
Članak 6.
Prijedlog kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta podnosi najmanje jedna trećina članova Savjeta.
Član Savjeta može sudjelovati u podnošenju samo jednog
prijedloga kandidata.
Prijedlog kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika
je pojedinačan.
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika obavlja se glasovanjem, zasebno za svakog kandidata.
O kandidatima za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika se glasuje redoslijedom podnošenja prijedloga.
Članak 7.
Za predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika Savjeta
izabran je kandidat za kojega je glasovala većina svih članova
Savjeta.
Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta prijedlog kandidata ne dobije potrebnu
većinu, ili ako od dva kandidata niti jedan ne dobije potrebnu
većinu glasova, izborni se postupak ponavlja.
Ako je za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta bilo predloženo više od dva kandidata, a ni jedan ne dobije
potrebnu većinu, glasovanje se ponavlja, a u ponovljenom glasovanju sudjeluju samo dva kandidata koji su dobili najveći broj
glasova.
Ako u ponovljenom glasovanju niti jedan od kandidata ne
dobije potrebnu većinu glasova, izborni se postupak ponavlja do
izbora predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika.
Članak 8.
Nakon što je izabran, predsjednik Savjeta preuzima predsjedavanje Savjetom i dalje vodi sjednicu.
Članak 9.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka vremena na koje su birani.
Postupak za razrješenje predsjednika, odnosno zamjenika
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predsjednika Savjeta može pokrenuti najmanje jedna trećina članova Savjeta.
Prijedlog za razrješenje mora biti obrazložen.
O prijedlogu za razrješenje odlučuje se većinom glasova svih
članova Savjeta.
Članak 10.
Ako Savjet razriješi dužnosti predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika Savjeta, a na istoj sjednici ne izabere novog,
izabrat će ga u roku od 30 dana od dana razrješenja.
IV. PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SAVJETA TE NAČIN
NJIHOVA OSTVARIVANJA
Članak 11.
Predsjednik Savjeta:
1. predstavlja i zastupa Savjet;
2. saziva sjednice Savjeta, predlaže dnevni red, predsjedava
sjednicama Savjeta i potpisuje akte Savjeta;
3. brine se o izvršavanju odluka Savjeta;
4. surađuje s tijelima Grada Jastrebarskog, gradskim upravnim tijelima i drugim tijelima iz područja vezanih za mlade
i skrb o mladima;
5. informira javnost o radu Savjeta;
6. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Savjet.
Predsjednik Savjeta za svoj rad odgovara Savjetu.
Članak 12.
Zamjenik predsjednika Savjeta:
1. zamjenjuje predsjednika Savjeta u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti;
2. pomaže predsjedniku Savjeta u radu;
3. obavlja poslove iz djelokruga predsjednika Savjeta što mu
ih povjeri predsjednik Savjeta.
Za vrijeme dok zamjenjuje predsjednika Savjeta, zamjenik
predsjednika ima prava i dužnosti predsjednika.
U obavljanju povjerenih poslova zamjenik predsjednika je
dužan pridržavati se predsjednikovih uputa.
Članak 13.
Član Savjeta ima prava i dužnosti utvrđene Zakonom, Odlukom i ovim poslovnikom, a osobito:
1. prisustvovati sjednicama Savjeta i radnih tijela kojih je
član i sudjelovati u njihovu radu;
2. predlagati Savjetu razmatranje pojedinih pitanja iz njegova
djelokruga;
3. raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju što je na
dnevnom redu Savjeta te o njemu odlučivati;
4. predlagati donošenje akata iz djelokruga Savjeta;
5. podnositi amandmane na prijedloge akata;
6. tražiti i dobiti podatke i obavijesti od tijela Grada Jastrebarskog i gradskih upravnih tijela potrebne za obavljanje
dužnosti člana Savjeta te, s tim u vezi, koristiti se njihovim
stručnim i tehničkim uslugama;
7. biti biran i prihvatiti izbor u radna tijela Savjeta.
Članak 14.
Članu Savjeta dostavljaju se:
1. prijedlozi akata koje donosi Savjet;
2. prijedlozi akata koji su u prijedlogu dnevnog reda sjednice
Gradskog vijeća o kojima Savjet daje mišljenje Gradskom
vijeću;
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3. materijal o kojem će se raspravljati na sjednici Savjeta;
4. Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog.

Podnesene amandmane predsjednik Savjeta upućuje predlagatelju akta na izjašnjavanje.

Članak 15.

Amandmani se dostavljaju svim članovima Savjeta, najkasnije neposredno prije početka sjednice Savjeta.

Član Savjeta ima pravo od predlagatelja tražiti obavijesti o
temama koje su na dnevnom redu sjednice te druge obavijesti
koje su mu potrebne kao članu Savjeta.
Objašnjenja u vezi s temom može tražiti i od predsjednika
Savjeta, predsjednika radnog tijela i gradskoga upravnoga tijela
u nadležnosti kojega je tema što je na dnevnom redu sjednice
Savjeta.
Članak 16.
O prisustvovanju članova Savjeta sjednicama Savjeta i radnih tijela vodi se evidencija.

Ako se s tim složi većina nazočnih članova Savjeta, član Savjeta može podnijeti amandman i na sjednici u tijeku rasprave o
prijedlogu akta.
Predlagatelj akta može podnositi amandmane sve do zaključivanja rasprave.
Amandmani iz stavaka 4. i 5. ovoga članka podnose se u pisanom obliku, uz obrazloženje.
Članak 23.
Akte Savjeta potpisuje predsjednik Savjeta.

Član Savjeta, ako ne može prisustvovati sjednici Savjeta, odnosno radnog tijela o tome izvješćuje upravno tijelo Grada nadležno za poslove Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

Kada zamjenjuje predsjednika, zamjenik predsjednika, prigodom potpisivanja akata, navodi oznaku: “u zamjenu” (skraćenica
u.z.) te svoje ime i prezime i dužnost.

V. RADNA TIJELA SAVJETA

Potpisani izvornik odluke i drugog akta čuva se u upravnom
tijelu Grada nadležnom za poslove Gradskog vijeća.

Članak 17.
Savjet može osnivati stalna i povremena radna tijela za uža
područja djelovanja.
Aktom o osnivanju radnog tijela određuju se naziv, sastav i
djelokrug radnog tijela.
Stalna radna tijela Savjeta razmatraju prijedloge akata te druga pitanja koja su na dnevnom redu Savjeta i o njima daju mišljenja i prijedloge. Stalna radna tijela Savjeta mogu razmatrati i
druga pitanja iz djelokruga Savjeta, predlagati Savjetu raspravu o
njima i pripremati prijedloge akata iz svog djelokruga.
Povremena radna tijela osnivaju se radi razmatranja ili stručne obrade pojedinog pitanja, odnosno izrade prijedloga pojedinog akta.
Na rad radnih tijela odgovarajuće se primjenjuju odredbe glave VII. i glave VIII. ovog Poslovnika.
VI. POSTUPAK DONOŠENJA AKATA
Članak 18.
Ako ovim poslovnikom nije drukčije određeno, pravo podnošenja prijedloga akata ima svaki član Savjeta i stalno radno
tijelo Savjeta.
Članak 19.
Prijedlog akta podnosi se predsjedniku Savjeta u pisanom
obliku.
Prijedlog akta mora biti obrazložen.
Članak 20.
Rasprava o prijedlogu akta na sjednici Savjeta obuhvaća
predlagateljevo izlaganje, raspravu o prijedlogu i podnesenim
amandmanima, odlučivanje o amandmanima te donošenje akta.
Članak 21.
Prijedlog da se izmijeni ili dopuni prijedlog akta podnosi se u
obliku amandmana, uz obrazloženje.
Pravo podnošenja amandmana ima predlagatelj, svaki član
Savjeta i radno tijelo Savjeta koje razmatra prijedlog.
Članak 22.
Amandman se u pisanom obliku upućuje predsjedniku Savjeta, najkasnije tri dana prije sjednice Savjeta.

Za izradu, potpisivanje i čuvanje izvornika odluke i drugog
akta odgovorno je upravno tijelo Grada nadležno za poslove
Gradskog vijeća.
Članak 24.
Poslovnik o radu Savjeta i program rada Savjeta za svaku
kalendarsku godinu objavljuju se u “Službenom vjesniku Grada
Jastrebarskog”.
VII. SJEDNICA SAVJETA
Sazivanje sjednice
Članak 25.
Sjednicu Savjeta saziva predsjednik Savjeta.
Sjednica Savjeta održava se najmanje jedanput u dva mjeseca.
Članak 26.
Predsjednik Savjeta dužan je sazvati sjednicu Savjeta ako to
zatraži najmanje trećina članova Savjeta, u roku od osam dana od
dana dostave zahtjeva.
Uz zahtjev za sazivanje sjednice podnositelj je dužan predložiti dnevni red sjednice i dostaviti materijal, odnosno prijedlog
akta za raspravu i odlučivanje, ako ih već nisu dostavili ovlašteni
predlagatelji.
Članak 27.
Ako predsjednik Savjeta ne sazove sjednicu u rokovima utvrđenim ovim poslovnikom, sjednicu će sazvati predsjednik Gradskog vijeća ili osoba koju on ovlasti u roku od osam dana nakon
isteka utvrđenih rokova.
Članak 28.
Sjednica Savjeta saziva se pisanim putem, a u iznimno hitnim
slučajevima i na drugi način.
Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Savjeta najkasnije
pet dana prije održavanja sjednice.
Na sjednice Savjeta mogu se pozvati stručnjaci iz pojedinih
područja vezanih za mlade i skrb o mladima te druge osobe koje
odredi predsjednik Savjeta.
Uz poziv za sjednicu dostavlja se prijedlog dnevnog reda,
materijal o kojem će se voditi rasprava i zapisnik prethodne sjednice.
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Poziv za sjednicu s prilozima dostavlja se i gradonačelniku,
predsjedniku Gradskog vijeća, čelnicima gradskih upravnih tijela
u djelokrugu kojih su pitanja sadržana u prijedlogu dnevnog reda
sjednice Savjeta.
Utvrđivanje kvoruma, odgoda i prekid sjednice
Članak 29.
Kad predsjednik Savjeta utvrdi da je nazočna većina članova
Savjeta, otvara sjednicu.
Ako predsjednik na početku sjednice utvrdi da nije nazočan
potreban broj članova Savjeta, odgađa sjednicu za određeni sat
istoga dana ili za drugi određeni dan i sat.
Ako član Savjeta želi ranije napustiti sjednicu, o tome mora
izvijestiti predsjednika Savjeta prije početka sjednice.
Sjednicu će predsjednik prekinuti ako za njezina trajanja
utvrdi da nije nazočan potreban broj članova Savjeta i zakazat će
nastavak sjednice za određeni sat istoga dana ili za drugi određeni
dan i sat.
O odgodi sjednice i o nastavku prekinute sjednice zakazane
za drugi dan i sat pisanim se putem obavješćuju samo nenazočni
članovi Savjeta.
U slučajevima iz stavaka 2. i 4. ovoga članka predsjednik će
zakazati sjednicu, odnosno nastavak sjednice najkasnije u roku
od osam dana od dana odgode, odnosno prekida sjednice.
Članak 30.
Predsjednik Savjeta može odgoditi sazvanu sjednicu, ako za
to postoje opravdani razlozi, najviše za osam dana.
Prihvaćanje zapisnika
Članak 31.
Prije utvrđivanja dnevnog reda prihvaća se zapisnik prethodne sjednice Savjeta.
Član Savjeta ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik.
ve.

O osnovanosti primjedaba na zapisnik odlučuje se bez raspra-

Ako se primjedbe prihvate, u zapisnik će se unijeti odgovarajuće izmjene.
Zapisnik se prihvaća glasovanjem “za”, “protiv” ili “suzdržan”.
Dnevni red
Članak 32.
Dnevni red sjednice Savjeta predlaže predsjednik Savjeta.
Predsjednik Savjeta unosi u prijedlog dnevnog reda sve prijedloge što su ih podnijeli ovlašteni predlagatelji na način utvrđen
ovim poslovnikom.
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nog reda, zatim da se dnevni red dopuni pojedinim prijedlogom,
a nakon toga da se izmijeni redoslijed razmatranja pojedinih prijedloga.
Nakon donošenja odluka iz prethodnog stavka dnevni se red
prihvaća u cjelini.
O prihvaćanju dnevnog reda odlučuje se glasovanjem “za”
ili “protiv”.
Predsjedavanje i sudjelovanje u radu
Članak 35.
Sjednici Savjeta predsjedava predsjednik Savjeta, a u slučaju
njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenik predsjednika Savjeta.
Članak 36.
U radu Savjeta mogu sudjelovati, bez prava glasa, stručnjaci
iz pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o mladima te druge
osobe koje su pozvane na sjednicu Savjeta.
Članak 37.
Na sjednici nitko ne može govoriti prije nego dobije riječ od
predsjednika Savjeta.
Predsjednik Savjeta prima prijave za govor od otvaranja do
zaključivanja rasprave o pojedinoj točki dnevnoga reda.
Predsjednik Savjeta daje riječ članovima Savjeta i drugim govornicima redoslijedom kojim su se prijavili.
Ime govornika koji nije dobio riječ ne unosi se u zapisnik.
Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja
prema utvrđenom dnevnom redu.
Član Savjeta koji želi govoriti o povredi ovoga poslovnika
ili utvrđenoga dnevnog reda ima pravo govoriti odmah kada to
zatraži.
Članak 38.
Radi djelotvornijeg rada na sjednici, govornik treba govoriti
kratko i u vezi s predmetom rasprave, ne ponavljajući ono što je
već rečeno.
Red na sjednici i stegovne mjere
Članak 39.
Red na sjednici Savjeta održava predsjednik Savjeta.
Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru
samo predsjednik Savjeta.
Predsjednik Savjeta se brine o tome da govornik ne bude
ometan ili spriječen u svom govoru.
Članak 40.

Članak 33.

Predsjednik Savjeta će izreći opomenu članu Savjeta i drugom govorniku koji svojim ponašanjem ili govorom na sjednici
remeti red ili na drugi način krši odredbe ovog poslovnika.

Član Savjeta može predložiti da se iz predloženoga dnevnog
reda pojedini prijedlog izostavi, da se predloženi dnevni red dopuni ili da se izmijeni redoslijed razmatranja pojedinih prijedloga.

Predsjednik Savjeta će oduzeti riječ članu Savjeta i drugom
govorniku ako, i nakon što mu je izrečena opomena, nastavi remetiti red na sjednici ili na drugi način kršiti odredbe ovog poslovnika.

U slučaju da se predlaže dopuna dnevnog reda, članovima
Savjeta mora se podijeliti materijal najkasnije prije odlučivanja
o dnevnom redu.

Ime govornika kojemu je oduzeta riječ ne unosi se u zapisnik.

Članak 34.
Prigodom utvrđivanja dnevnoga reda najprije se odvojeno
odlučuje o prijedlogu da se pojedini prijedlog izostavi iz dnev-

Članak 41.
Ako građani i druge osobe koje su nazočne sjednici narušavaju red, predsjednik Savjeta će ih opomenuti.
Predsjednik Savjeta može narediti da se iz dvorane udalje
građani ili druge osobe koje, i nakon opomene, narušavaju red.

15. studenoga 2011.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
Članak 42.

Ako predsjednik Savjeta ne može održati red na sjednici mjerama iz članaka 39., 40. i 41. ovog Poslovnika, odredit će prekid
sjednice.
U slučaju iz prethodnog stavka primjenjuju se odredbe članka
29. stavaka 5. i 6. ovog Poslovnika.
Odlučivanje i glasovanje
Članak 43.
Savjet može odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova, ako
Zakonom i ovim poslovnikom nije drukčije određeno.
Savjet većinom glasova svih članova Savjeta odlučuje o:
1. donošenju Poslovnika o radu Savjeta;
2. izboru i razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta;
3. programu rada Savjeta.
O svakom pitanju na dnevnom redu Savjet odlučuje nakon
rasprave, osim ako je ovim poslovnikom određeno da se odlučuje
bez rasprave.
Članak 44.
Savjet odlučuje javnim glasovanjem, ako na prijedlog najmanje jedne trećine svih članova Savjeta ne odluči, većinom glasova
nazočnih članova Savjeta da se o nekom pitanju glasuje tajno.
Tajnim glasovanjem rukovodi predsjednik Savjeta uz pomoć
dvaju članova koja izabere Savjet. Nakon završenoga glasovanja
oni utvrđuju i objavljuju rezultate glasovanja.
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vanja sjednice; imena nazočnih i nenazočnih članova Savjeta;
imena i dužnosti drugih nazočnih; dnevni red sjednice, prikaz
tijeka sjednice s nazivima prijedloga o kojima se raspravljalo i
odlučivalo; imena govornika, rezultat glasovanja o svakom pojedinom prijedlogu te nazive akata koji su doneseni na sjednici.
Sastavni su dio zapisnika i tekstovi akata što su doneseni na
sjednici.
Zapisnik koji je prihvaćen u skladu sa člankom 31. ovoga
Poslovnika potpisuju predsjednik Savjeta i zapisničar.
VIII. JAVNOST RADA SAVJETA
Članak 48.
Rad Savjeta je javan.
Građani i zainteresirani predstavnici pravnih osoba imaju
pravo prisustvovati sjednicama Savjeta, ali ne smiju ometati njegov rad.
Građani i pravne osobe dužni su pismeno najaviti svoju nazočnost odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Savjeta najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
Predsjednik Savjeta može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.
Članak 49.
Radi što potpunijeg i točnijeg izvješćivanja javnosti o radu
Savjeta, mogu se davati službene izjave i održavati konferencije
za novinare.

Tajno se glasuje na ovjerenim glasačkim listićima iste boje
i veličine.

Službene izjave o radu Savjeta daje predsjednik Savjeta ili
član Savjeta kojeg on ovlasti.

Nevažećim se smatra glasački listić iz kojeg se ne može utvrditi je li član Savjeta glasovao “za” ili “protiv” prijedloga, za kojeg je kandidata glasovao te glasački listić na kojem je glasovano
za više kandidata nego što ih se bira.

Konferenciju za novinare održava predsjednik Savjeta ili
član Savjeta kojeg on ovlasti.

Članak 45.
U glasovanju na sjednici Savjeta vrijedi pravilo da se najprije
glasuje o amandmanima tako da se najprije glasuje o amandmanu
koji se sadržajno najviše razlikuje od podnesenog prijedloga.
Ako ima više amandmana koji se međusobno isključuju, a
jedan od njih bude prihvaćen, daljnje se glasovanje ne provodi.
Amandman predlagatelja i amandman s kojim se suglasi
predlagatelj postaju sastavnim dijelom prijedloga i o njima se
posebno ne glasuje.
Prihvaćeni amandmani postaju sastavnim dijelom prijedloga.
Članak 46.

Konferencija za novinare održava se kad to odluče Savjet ili
predsjednik Savjeta.

Članak 50.
Bez nazočnosti javnosti održava se sjednica ili dio sjednice
Savjeta na kojoj se raspravlja o materijalu koji je, u skladu s posebnim propisima, označen određenim stupnjem povjerljivosti.
IX. OBAVLJANJE STRUČNIH, ADMINISTRATIVNIH I
DRUGIH POSLOVA ZA SAVJET
Članak 51.
Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za Savjet
obavlja upravno tijelo Grada nadležno za poslove Gradskog vijeća.

Javno se glasuje tako da se članovi Savjeta dizanjem ruku ili
poimenično, izjašnjavaju “za” prijedlog, “protiv” prijedloga ili se
“suzdržavaju” od glasovanja.

X. ZAKLJUČNE ODREDBE

Poimenično se glasuje ako se ne može točno utvrditi rezultat
glasovanja, odnosno ako tako odluči Savjet, na prijedlog predsjednika.

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u
“Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

Poimenično se glasuje tako da član Savjeta, nakon što je prozvan, izjavljuje: “za”, “protiv” ili “suzdržan”.

KLASA: 021-06/11-01/31
URBROJ: 238/12-01-11-4
Jastrebarsko, 15. studenoga 2011.

Zapisnik
Članak 47.
O radu na sjednici Savjeta vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži: redni broj sjednice; vrijeme i mjesto održa-

Članak 52.

Predsjednica Savjeta mladih
Grada Jastrebarskog
Ina Mohorić, v.r.
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AKTI GRADONAČELNIKA
Na temelju članka 24. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača
(„Narodne novine“, broj 79/07, 125/07, 79/09 i 89/09) i članka
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi:

ZAKLJUČAK
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
Grada Jastrebarskog
I.
Osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada
Jastrebarskog.
Savjet za zaštitu potrošača savjetodavno je tijelo Gradonačelnika Grada Jastrebarskog, sa zadaćom davanja mišljenja o određivanju odnosno promjenama cijena javnih usluga.

II.
U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Jastrebarskog imenuju se:
1. Zdravko Režek, dipl. ing. (Upravni odjel za gospodarstvo),
predsjednik
2. Mladen Lončarić, dipl. ing. građ. (Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša
i geodetske poslove), član
3. Mira Janković (Komunalno Jastrebarsko d.o.o.), član
4. Davor Kalem, Jastrebarsko, Čabdin 28a (Udruga za zaštitu
potrošača Grada Samobora), član
5. Zdravko Kelečić, Beter 10 a, (Hrvatska udruga za zaštitu
potrošača), član.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 022-01/11-01/09
URBROJ: 238/12-02-11-4
Jastrebarsko, 23. rujna 2011.

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

Na temelju članka 85. i 86. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br.110/07 i 125/08) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09),
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ODLUKU O ODABIRU
najpovoljnije ponude za izvođenje radova
na obnovi i asfaltiranju ceste u Prodin Dolu
I.
Za sklapanje Ugovora za izvođenje radova na obnovi i asfaltiranju ceste u Prodin Dolu, evidencijski broj nabave 2D11-009,
kao najpovoljnija ponuda, temeljem članka 58. stavka 1, podstavka b) Zakona o javnoj nabavi, odabire se ponuda ponuditelja
„CESTE KARLOVAC“ d.d., Banija 136/A, 47 000 Karlovac,
OIB: 30218158872, u iznosu od 364.877,73 kn bez poreza na

dodanu vrijednost (slovima: tristošezdesetčetiritisućeosamstosedamdesetsedam kuna i sedamdesettri lipe).

II.
Naručitelj Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Stossmayera 13, OIB
64942661827 će po konačnosti i izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor za izvođenje radova na obnovi
i asfaltiranju ceste u Prodin Dolu.

III.
Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda, bez odgode ponuditeljima u postupku, preporučenom poštom s povratnicom.

IV.
Rok mirovanja sukladno članku 88. Zakona o javnoj nabavi
iznosi 5 dana od dana dostave ove Odluke ponuditelju.
Obrazloženje
Naručitelj je na temelju članka 13. stavka 4. i 7. Zakona o
javnoj nabavi proveo otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom za
izvođenje radova na obnovi i asfaltiranju ceste u Prodin Dolu,
evidencijski broj nabave 2D11-009 te je:
–– procijenio vrijednost predmeta nabave u iznosu od 365.853,66
kn bez PDV-a,
–– dana 23. rujna 2011. donio Odluku o početku postupka javne
nabave,
–– izradio dokumentaciju za nadmetanje,
–– objavio poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne
nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama broj N-16-M-136844-220911, datum objave
29.09.2011., datum slanja objave 28.09.2011.,
–– javno otvorio ponude dana 10.10.2011. u 10:00 sati, te je
utvrđeno da su do isteka roka za dostavu ponuda pristigle
dvije (2) ponude, i to od tvrtki: „CESTE KARLOVAC” d.d.,
47000 Karlovac, Banija 136a, OIB: 30218158872, i „MEŽNAR GRAĐEVINSKE USLUGE”, 47 250 Duga Resa, Belaj
27a, OIB: 13592397276,
–– pregledom i ocjenom ponude ocijenjeno je da je ponuda ponuditelja „CESTE KARLOVAC” d.d., 47000 Karlovac, Banija 136a, OIB: 30218158872, u potpunosti sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje i prihvatljiva, te je prema
kriteriju odabira najniže cijene ocijenjena najpovoljnijom.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji
za kontrolu postupaka javne nabave u roku 3 dana od primitka
ove Odluke u odnosu na postupak pregleda i ocjene sposobnosti
te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje naručitelju na
način i pod uvjetima propisanim u Zakonu o javnoj nabavi.
KLASA: 433-01/11-01/36
URBROJ: 238/12-02-11-8
Jastrebarsko, 14. listopada 2011.

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

15. studenoga 2011.
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Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09.), Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o imenovanju jednog člana Odbora Eko škole
Dječjeg vrtića “Radost” Jastrebarsko

ZAKLJUČAK
o izradi Glavnog projekta prometnice GG1-SJEVER
u Jastrebarskom (produžetak ulice Augusta Šenoe do
Radničke ceste)

I.
Za člana Odbora Eko-škole Dječjeg vrtića “Radost” Jastrebarsko imenuje se MIROSLAV BOROJEVIĆ iz Jastrebarskog,
Josipa Resteka 4, službenik u Gradskoj upravi Grada Jastrebarskog.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 601-02/11-01/05
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 03. studenoga 2011.
Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09.), Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izvođenju elektroinstalaterskih
radova na građevini “Žitnica” u Jastrebarskom

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izradi Glavnog projekta prometnice GG1-SJEVER u Jastrebarskom (produžetak
ulice Augusta Šenoe do Radničke ceste) s tvrtkom “INFRAPROJEKT” d.o.o., Stjepana Gradića 17, Zagreb.

II.
Ugovorena vrijednost izrade Glavnog projekta iz točke I.
ovog Zaključka iznosi 67.200,00 kn (slovima: šezdesetsedamtisućadvjesto kuna) uvećano za iznos PDV-a od 23%.

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, te I.
Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2011.
godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/11.), u
Programu EO5 5181 K5 18101 Izgradnja glavne jaskanske obilaznice, na poziciji R0185 - Građevinski objekti – Ceste broj konta
42131.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

I.

V.

Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izvođenju elektroinstalaterskih radova na građevini “Žitnica” u Jastrebarskom s
tvrtkom “EL-ING” d.o.o. Elektro radovi, trgovina i conzalting iz
Jastrebarskog, Novaki 8a, OIB: 62428977207.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

II.
Financijska sredstva navedena u članku 3. ovog Ugovora osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, te
Programom zaštite spomenika kulturne baštine za 2011. godinu
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 06/10.), na poziciji
R0220, konto 45111.

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u
“Službenim vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 612-08/11-01/01
URBROJ: 238/12-02-11-11
Jastrebarsko, 16. rujan 2011.

KLASA: 360-01/11-01/06
URBROJ: 238/12-02-11-8
Jastrebarsko, 23. rujna 2011.

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09.), Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o izradi Glavnog projekta prometnice GG1-JUG u
Jastrebarskom (produžetak ulice Augusta Šenoe do
ulice Janka Matka)
I.

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

Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izradi Glavnog projekta prometnice GG1-JUG u Jastrebarskom (produžetak ulice
Augusta Šenoe do ulice Janka Matka) s tvrtkom “INFRAPROJEKT” d.o.o., Stjepana Gradića 17, Zagreb.
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II.

V.

Ugovorena vrijednost izrade Glavnog projekta iz točke I.
ovog Zaključka iznosi 67.500,00 kn (slovima: šezdesetsedamtisućapetsto kuna) uvećano za iznos PDV-a od 23%.

Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u
“Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, te I.
Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2011.
godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/11.), u
Programu EO5 5181 K5 18101 Izgradnja glavne jaskanske obilaznice, na poziciji R0185 - Građevinski objekti – Ceste broj konta
42131.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.

KLASA: 340-03/10-01/12
URBROJ: 238/12-02-11-7
Jastrebarsko, 23. rujna 2011.

Na temelju članka 35. stavka 2. 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),
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09.) i članka 23. stavkom 2. Odluke o
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/11) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ODLUKU
o osnivanju prava služnosti

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 360-01/11-01/07
URBROJ: 238/12-02-11-8
Jastrebarsko, 23. rujna 2011.

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

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09.), Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o nadzoru
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o nadzoru nad izvođenjem radova na uređenju i asfaltiranju nogostupa u Gornjem Desincu s tvrtkom “C.T.B.” d.o.o. iz Jastrebarskog, Zagrebačka 12.

II.

Grad Jastrebarsko osniva pravo služnosti izgradnje i održavanja magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda “Jurjevčani-Stankovo” u korist trgovačkog društva “Komunalno Jastrebarsko” d.o.o.
iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana 47, na teret nekretnina u
vlasništvu Grada Jastrebarskog označenih kao:
k.č.br. 29/2
k.č.br. 2242/1
k.č.br. 2247
k.č.br. 2248
k.č.br. 2277
k.č.br. 3328
k.č.br. 3329
k.č.br. 5225

Javno dobro-put, Vlaškovec 31971.6 m²
Put u Laškovcu
1551.6 m²
Put u Laškovcu
1148.4 m²
Put na medji Plešivica
2523.6 m²
Put na medji Desinca
2520.0 m²
Put iz Plešivice u Vlaškovcu 7952.4 m²
Put poljski
673.2 m²

k.č.br. 5226

Put poljski

1638.0 m²

k.o. Desinec
k.o. Desinec
k.o. Desinec
k.o. Desinec
k.o. Desinec
k.o. Plešivica
k.o. Plešivica
k.o. Klinča
Sela - Okić
k.o. Klinča
Sela - Okić

sve upisane u z.k.ul.br. P-I

u dijelu označenom u grafičkom prikazu koji se nalazi u prilogu
ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Za poslove utvrđene Ugovorom iz članka 1. ovog Zaključka
isplatiti će se iznos od 7.011,00 kuna uključujući i iznos PDV-a
od 23%.

Pravo služnosti na nekretninama iz stavka 1. ove točke osniva
se bez naknade.

III.

Između Grada Jastrebarskog i trgovačkog društva “Komunalno Jastrebarsko” d.o.o. sklopit će se Ugovor o osnivanju prava
služnosti, sukladno odredbama ove Odluke.

Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, te I.
Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2011.
godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/11.), u
Programu EO5 5182 K518205 Nogostup Desinec, na poziciji
R0198 - Rashodi za usluge - Ostale intelektualne usluge.

II.

III.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i
geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

IV.

IV.

Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

15. studenoga 2011.
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KLASA: 363-01/11-01/18
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 07. listopada 2011.

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09), Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju održavanja
groblja u Draganiću za 2011. godinu
I.
Prihvaća se prijedlog za sklapanje Sporazuma o sufinanciranju održavanja groblja u Draganiću za 2011. godinu između
Grada Jastrebarskog, s jedne strane i Općine Draganić, s druge
strane.

II.
Grad Jastrebarsko sufinancirat će održavanje groblja u Draganiću za 2011. godinu u iznosu od 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisuća kuna).
Iznos iz stavka 1. ove točke Grad Jastrebarsko doznačit će
na žiro-račun Općine Draganić u roku od 15 (petnaest) dana od
potpisivanja ovog Sporazuma.

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 363-01/10-01/20
URBROJ: 238/12-02-11-4
Jastrebarsko, 07. listopada 2011.

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o postavljanju sustava zaštite od
munje na građevini “Žitnica” u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o postavljanju sustava
zaštite od munje na građevini „Žitnica“ u Jastrebarskom s tvrtkom „EL-ING“ d.o.o. Elektro radovi, trgovina i conzalting iz Jastrebarskog, Novaki 8a, OIB: 62428977207.

II.
Financijska sredstva potrebna za izvođenje radova navedenih
u točki I. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastre-
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barskog za 2011. godinu, te Programom zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine za 2011. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 06/10.), na poziciji R0220, konto 45111.

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u
„Službenim vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 612-08/11-01/01
URBROJ: 238/12-02-11-19
Jastrebarsko, 20. listopada 2011.

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09.), Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izvođenju geotehničkih
istražnih radova i izradi Geotehničkog elaborata za
crkvu Sv. Ane u Gorici Svetojanskoj
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izvođenju geotehničkih istražnih radova i izradi Geotehničkog elaborata za crkvu Sv.
Ane u Gorici Svetojanskoj s trgovačkim društvom „GK GRUPA“
d.o.o. iz Varaždina, Miroslava Krleže 1/1, OIB: 32165824835.

II.
Ugovorena vrijednost izvođenja geotehničkih istražnih radova i izrade Geotehničkog elaborata iz točke I. ovog Zaključka
iznosi 61.920,00 kn (slovima: šezdesetjednutisućudevetstodvadeset kuna) uvećano za iznos PDV-a od 23%.

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, te I.
Izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja spomenika
kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/11.), u Programu EO5 5200 Zaštita spomenika kulturne baštine, K520001
Obnova spomenika kulturne baštine, broj konta 382 Kapitalne
donacije.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 361-08/11-01/07
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 20. listopada 2011.
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Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

15. studenoga 2011.

riom Koluderom vlasnikom obrta „STOLARIJA KOLUDER“ iz
Jastrebarskog, Zdihovačka 94, OIB: 87662030731.

II.
Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izvođenju radova na
postavljanju parketa u dvorani mjesnog doma u
Gorici Svetojanskoj
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izvođenju radova na
postavljanju parketa u dvorani mjesnog doma u Gorici Svetojanskoj s Damirom Gornikom iz Jastrebarskog, vlasnikom parketarskog obrta „GORNIK“ iz Jastrebarskog, Matije Gupca 38, OIB:
33064415618.

II.
Ugovorena vrijednost radova iz točke I. ovog Zaključka iznosi =63.483,68 kn (slovima: šezdesettritisućečetristoosamdesettri
kune i šezdesetosam lipa), uvećano za PDV-a od 23% u iznosu
od 14.601,25 kn, odnosno sveukupno =78.084,93 kn (slovima:
sedamdesetosamtisućaosamdesetčetiri kune i devedesettri lipe).

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu
broj konta 323: Rashodi za usluge, Kapitalni projekt: Adaptacija društvenih domova, Program C03 3013: Religijske, kulturne i
druge službe, Glava 03, Razdjel: 003 Upravni odjel za društvene
djelatnosti.

Ugovorena vrijednost radova iz točke I. ovog Zaključka
iznosi =10.170,00 kn (slovima: desettisućastosedamdeset kuna),
uvećano za PDV 23% u iznosu od 2.339,10 kn, odnosno sveukupno iznos od =12.509,10 kn (slovima: dvanaesttisućapetstodevet
kuna i deset lipa).

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu
na poziciji Kapitalni projekt: Obnova spomenika kulturne baštine, Program E05 5200: Zaštita spomenika kulturne baštine,
Glava 01, Razdjel: 005 Upravni odjel za stambeno-komunalne
poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove
sukladno Programu zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine
na području Grada Jastrebarskog u 2011. godini.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u
„Službenim vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 361-08/11-01/10
URBROJ: 238/12-02-11-4
Jastrebarsko, 27. listopada 2011.

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

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u
„Službenim vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 361-08/11-01/05
URBROJ: 238/12-02-11-5
Jastrebarsko, 27. listopada 2011.

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

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

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi i postavi prozora i
ulaznih vrata na stambenoj zgradi u perivoju parka
Erdödy u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi i postavi prozora i ulaznih vrata na stambenoj zgradi u perivoju parka Erdödy
u Jastrebarskom s Mariom Koluderom iz Jastrebarskog, Zdihovačka 94, OIB: 87662030731, vlasnikom obrta „STOLARIJA
KOLUDER“ iz Jastrebarskog.

II.

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi i postavi prozora
i ulaznih vrata na kapeli u Gornjoj Reki u
Jastrebarskom

Ugovorena vrijednost radova iz točke I. ovog Zaključka
iznosi =67.201,00 kn (slovima: šezdesetsedamtisućadvjestojedna
kuna), uvećano za PDV-a od 23% u iznosu od 15.456,23 kn, odnosno sveukupno =82.657,23 kn (slovima:osamdesetdvijetisućeš
estopedesetsedam kuna i dvadesettri lipe).

I.

III.

Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi i postavi prozora i ulaznih vrata na kapeli u Gornjoj Reki u Jastrebarskom s Ma-

Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu

15. studenoga 2011.
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na poziciji Kapitalni projekt: Obnova spomenika kulturne baštine, Program E05 5200: Zaštita spomenika kulturne baštine,
Glava 01, Razdjel: 005 Upravni odjel za stambeno-komunalne
poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove
sukladno Programu zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine
na području Grada Jastrebarskog u 2011. godini.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u
„Službenim vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 361-08/11-01/11
URBROJ: 238/12-02-11-4
Jastrebarsko, 27. listopada 2011.

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

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o nadzoru
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o nadzoru s trgovačkim
društvom „C.T.B.“ d.o.o. za projektiranje, građenje i usluge iz
Jastrebarskog, Zagrebačka 12, OIB: 28975255175.

II.
Ugovorena vrijednost usluge provođenja stalnog stručnog
nadzora iz točke I. ovog Zaključka iznosi =9.100,00 kn (slovima:
devettisućasto kuna) uvećano za iznos PDV-a 23% od =2.093,00
kn, odnosno sveukupno =11.193,00 kn (slovima: jedanaesttisućastodevedesettri kune).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu,
broj konta 323: Rashodi za usluge, Kapitalni projekt: Izgradnja
nerazvrstanih cesta, Program E05 5181: Izgradnja cesta, 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 u 2011. godini.
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KLASA: 340-03/11-01/09
URBROJ: 238/12-02-11-4
Jastrebarsko, 27. listopada 2011.

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izvođenju radova na sanaciji
ograde i ulaznog portala crkve u Domagoviću
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izvođenju radova
na sanaciji ograde i ulaznog portala crkve u Domagoviću s tvrtkom „GRADITELJ“ građevinska radnja vl. Nenada Bohačeka,
Vladka Mačeka 20, Jastrebarsko, OIB: 76098863731.

II.
Ugovorena vrijednost izvođenja radova na sanaciji ograde i
ulaznog portala crkve u Domagoviću iz točke I. ovog Zaključka
iznosi 69.537,50 kn (slovima: šezdesetdevettisućapetstotridesetsedam kuna i pedeset lipa) uvećano za PDV-a od 23%.

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu te I.
Izmjenama i dopunama Programa zaštite i očuvanja spomenika
kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 07/11), u Programu E05 5200 Zaštita spomenika kulturne baštine, K520001
Obnova spomenika kulturne baštine, broj konta 382 Kapitalne
donacije.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u
„Službenim vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 361-08/11-01/08
URBROJ: 238/12-02-11-5
Jastrebarsko, 27. listopada 2011.

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

IV.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 07/09), Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o zamjeni nekretnina

V.

I.

Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u
„Službenim vjesniku Grada Jastrebarskog“.

Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o zamjeni nekretnina s Pogačić Vlastom iz Jastrebarskog, Kolodvorska 35, OIB:
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20178407785, radi izgradnje produžetka ulice Kamila Tompe u
Jastrebarskom.

II.
Grad Jastrebarsko daje nekretninu u svom vlasništvu i to:
–– k.č.br. 3048/1 označenu kao Oranica u Južnoj zoni površine 401 m²
upisanu u z.k.ul.br. 2668 k.o. Jastrebarsko
u zamjenu Pogačić Vlasti za njezine nekretnine:
–– k.č.br. 3053/2 označenu kao Oranica vrt površine 189 m²
–– k.č.br. 3053/3 označenu kao Oranica vrt površine 330 m²
obje upisane u z.k.ul.br. 243 k.o. Jastrebarsko.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 943-01/11-01/22
URBROJ: 238/12-02-11-2
Jastrebarsko, 07. studenog 2011.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09.) Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o izradi Posebne geodetske
podloge za produžetak Radničke ceste u
Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Posebne geodetske podloge za produžetak Radničke ceste u Jastrebarskom s
trgovačkim društvom „GPU – geodetski projektni ured“ d.o.o. iz
Jastrebarskog, Antuna Mihanovića 14, OIB: 6494453110.

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka
isplatiti će se iznos od 9.144,00 kuna (slovima: devettisućastočetrdesetčetiri kune) uvećano za PDV 23% u iznosu od 2.103,12 kn,
odnosno sveukupno iznos od 11.247,12 kn (slovima: jedanaesttisućadvjestočetrdesetsedam kuna i dvanaest lipa).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, te I.
Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2011.
godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/11.),
Razdjel 005 Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, u Programu:
EO5 5181 Izgradnje cesta, Kapitalni projekt: K5 18102 Izgradnja
nerazvrstanih cesta, broj konta: 323 Rashodi za usluge.

15. studenoga 2011.
IV.

Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 360-01/11-01/09
URBROJ: 238/12-02-11-5
Jastrebarsko, 10. studenog 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 sklapanju Ugovora o priključenju-povećanju
priključne snage i/ili promjena na priključku/
obračunskom mjernom mjestu
u Ul. dr. F. Tuđmana 79/81 u Jastrebarskom
I.
Daje se suglasnost na prijedlog Ugovora o priključenju-povećanju priključne snage i/ili promjena na priključku/ obračunskom
mjernom mjestu u Ul. dr. F. Tuđmana 79/81 u Jastrebarskom (obnova priključka za stubišnu rasvjetu), kojeg sklapaju Grad Jastrebarsko i HEP-ODS Elektra Karlovac, Pogon Jastrebarsko.

II.
Prijedlog Ugovora o priključenju-povećanju priključne snage
i/ili promjena na priključku/ obračunskom mjernom mjestu u Ul.
dr. Franje Tuđmana 79/81 u Jastrebarskom (obnova priključka
za stubišnu rasvjetu) prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

III.
Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 310-02/11-01/14
URBROJ: 238/12-02-11-5
Jastrebarsko, 10. studenoga 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 oslobađanju TZG Jastrebarskog obveze
doznačivanja 30% sredstava boravišne pristojbe
Gradu Jastrebarskom za 2010. i 2011. godinu

15. studenoga 2011.
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I.

Turistička zajednica Grada Jastrebarskog, Strossmayerov
trg 4, Jastrebarsko, oslobađa se obveze doznačivanja Gradu Jastrebarskom 30% sredstava boravišne pristojbe za 2010. i 2011.
godinu.

II.
Navedena sredstva Turistička zajednica Grada Jastrebarskog,
zajedno sa vlastitim sredstvima, utrošit će za poboljšanje uvjeta
boravka turista u gradu Jastrebarskom.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku Grada
Jastrebarskog”.
KLASA: 344-01/11-01/02
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 19. rujna 2011.
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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 70.000,00 kuna.

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račun Turističke zajednice Grada Jastrebarskog broj: 2390001-1100023459 otvoren
kod Hrvatske poštanske banke iz Proračuna Grada Jastrebarskog
za 2011. godinu, razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo,
osnovni račun 381.

III.
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 donaciji Gradskom kazalištu Jastrebarsko za
nastup “Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore” na
“Jaskanskim vinskim svečanostima 2011.”
I.
Odobrava se donacija u iznosu od 15.000,00 kuna, kao naknada za smještaj, prehranu i izvođenje kulturno-umjetničkog
programa ansambla „Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore“
na manifestaciji „Jaskanske vinske svečanosti 2011“ koje su se
održale od 08. do 11 rujna 2011. godine.

II.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka doznačit će se na žiroračun Gradskog kazališta Jastrebarsko broj: 2484008-11054174
otvoren kod RBA, a osigurana su u proračuna grada Jastrebarskog za 2011. godinu, Program: razvoj gospodarstva, Aktivnost:
gospodarske manifestacije, Konto: 381.

Izvješće o utrošku sredstava, Turistička zajednica će Gradu
Jastrebarskom, odnosno nadležnom upravnom odjelu dostaviti
do 31. prosinca 2011. godine.
KLASA: 334-01/11-01/03
URBROJ: 238/12-02-11-13
Jastrebarsko, 04. listopada 2011.

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09.), Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o izvođenju geodetskih radova
za izradu Idejnog projekta t2 i t3 prometnice
te Idejnog projekta kanalizacije u Gospodarskoj zoni
Jalševac u Jastrebarskom
I.

III.

Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izvođenju geodetskih
radova – posebne geodetske podloge, za izradu Idejnog projekta
t2 i t3 prometnice te Idejnog projekta kanalizacije u gospodarskoj
zoni Jalševac u Jastrebarskom s tvrtkom “GEO-LAND”, vl. Ivan
Lončarić iz Jastrebarskog, Bana Josipa Jelačića 80.

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

II.

KLASA: 380-01/11-01/03
URBROJ: 238/12-02-11-16
Jastrebarsko, 23. rujna 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

Za poslove utvrđene Ugovorom iz članka 1. ovog Zaključka
isplatiti će se iznos od 27.750,00 kuna, uvećano za PDV u iznosu
od 6.382,50 kuna, što ukupno iznosi 34.132,50 kuna.

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu,
razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, kapitalni projekt: Razvoj gospodarske zone Jalševac, konto: 323.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
gospodarstvo Grada Jastrebarskog.
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15. studenoga 2011.

V.

I.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

Odobrava se financijska pomoć udruzi Portugizac Plešivica,
Plešivica bb, Jastrebarsko, u iznosu 15.000,00 kuna za organizaciju manifestacije „Dani portugisca Plešivica“ koja će se održati
od 21. do 23. listopada 2011. godine u Zagrebu.

KLASA: 931-01/11-01/01
URBROJ: 238/12-02-11-6
Jastrebarsko, 28. rujna 2011.

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09.), Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o izradi Idejnog projekta t2
i t3 prometnice te Idejnog projekta kanalizacije u
Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Idejnog projekta t2 i t3 prometnice te Idejnog projekta kanalizacije u gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom s tvrtkom “C.T.B.” d.o.o. iz
Jastrebarskog, Zagrebačka 12.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka biti će isplaćena na žiroračun udruge broj: 2390001-1100022381 otvoren kod Poštanske
banke, a osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2011.
godinu, razdjel 004, aktivnost: turizam, osnovni račun 381.

III.
Izvješće o utrošku sredstava, udruga će Gradu Jastrebarskom,
odnosno nadležnom upravnom odjelu dostaviti će do kraja tekuće
proračunske godine.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 320-14/11-01/04
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 07. listopada 2011.

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

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz članka 1. ovog Zaključka
isplatiti će se iznos od 54.925,00 kuna, uvećano za PDV u iznosu
od 12.632,75 kuna, što ukupno iznosi 67.557,75 kuna.

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu,
razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, kapitalni projekt: Razvoj gospodarske zone Jalševac, konto: 421.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
gospodarstvo Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 360-01/11-01/04
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 28. rujna 2011.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09.), Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o izvođenju geomehaničkih
radova za izradu Idejnog projekta t2 i t3 prometnice u
Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izvođenju geomehaničkih radova za izradu Idejnog projekta t2 i t3 prometnice u
gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom s tvrtkom „HIDROGEOING“ d.o.o. iz Zlatara, Martinečka 95.

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz članka 1. ovog Zaključka
isplatiti će se iznos od 20.500,00 kuna, uvećano za iznos PDV-a
od 4.715,00 kuna, što ukupno iznosi 25.215,00 kuna.

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 udruzi “Portugizac Plešivica”
za organizaciju manifestacije
“Dani portugisca Plešivica”

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka
osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godinu,
razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, kapitalni projekt: Razvoj gospodarske zone Jalševac, konto: 323.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
gospodarstvo Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

15. studenoga 2011.
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KLASA: 931-01/11-01/01
URBROJ: 238/12-02-11-8
Jastrebarsko, 13. listopada 2011.

KLASA: 320-09/11-01/02
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 27. listopada 2011.

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

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

ZAKLJUČAK
o donaciji KUD-u “ZVIR” Jelenje za nastup na
“Jaskanskim vinskim svečanostima 2011”

ZAKLJUČAK
o kupnji nekretnina u GZ Jalševac

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

I.
Odobrava se donacija u iznosu od 1.500,00 kuna, KUD-u
„ZVIR“ Jelenje kao naknada za nastup na manifestaciji „Jaskanske vinske svečanosti 2011“ koje su se održale od 08. do 11 rujna
2011. godine.

II.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka doznačit će se na žiroračun KUD-a „ZVIR“ broj: 2402006-1100136285 otvoren kod
ERSTE banke, a osigurana su u proračuna grada Jastrebarskog za
2011. godinu, Program: razvoj gospodarstva, Aktivnost: gospodarske manifestacije, Konto: 381.

III.

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

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

Broj
Povr. Iznos
kat. čest. m2
(kn)

1.

3295/1

409

2.

1813/1

654

3.
4.

3301/1
3301/2

258
340

k.o. i z.k.ul.
broj

Vlasnik

Šubar Vladimir,
Jastrebarsko, Cvetković 179 u ½
1920
Pavlaković Dragica,
Cvetković 179 u ½
Cvetković, Pavlaković Mirko,
65.400,00
2469
Cvetković 179
25.800,00 Jastrebarsko, Franjetić Alojzija
Cvetković 44
34.000,00 1038
40.900,00

II.

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

Sredstva za ovu namjenu u ukupnom iznosu od 166.100,00
kuna, osigurana su u proračunu grada Jastrebarskog za 2011. godinu, razdjel: 004 Upravni odjel za gospodarstvo, konto: 411.

KLASA: 380-01/11-01/03
URBROJ: 238/12-02-11-18
Jastrebarsko, 13. listopada 2011.

Temeljem ovog Zaključka s vlasnicima nekretnina sklopit će
se kupoprodajni ugovor.

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 pčelarskom društvu “LIPA”
I.
Odobrava se financijska pomoć pčelarskom društvu „LIPA“
iz Jastrebarskog u iznosu od 10.000,00 kuna za organizaciju „Festivala pčelarstva Zagrebačke županije“ koji je održan 01. listopada 2011. godine u Jastrebarskom.

II.

III.

IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog“.
KLASA: 943-01/11-01/17
URBROJ: 238/12-02-11-2
Jastrebarsko, 03. studeni 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 HLD “Jastreb” Jastrebarsko
I.

Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račun društva broj:
2360000-1101580196 otvoren kod Zagrebačke banke, iz proračuna grada Jastrebarskog za 2011. godinu, Program: razvoj gospodarstva, Aktivnost: turizam, Konto: 381.

Odobrava se financijska pomoć Hrvatskom lovačkom društvu „Jastreb“, Jastrebarsko, Zdihovo 30, u iznosu od 10.000,00
kuna, za sufinanciranje gospodarenja lovištem I/122 Jastrebarsko.

III.

II.

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

Odobrena sredstva uplatit će se na račun Lovačkog društva
„Jastreb“ broj: 2360000-1101493923 otvoren kod Zagrebačke
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banke, iz proračuna grada Jastrebarskog za 2011. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: A401605 Sufinanciranje
rada poljoprivrednih udruga, Konto: 381.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog“.
KLASA: 323-01/11-01/02
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 03. studenog 2011.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09.) i Programa javnih
potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
broj 6/10 i 7/11) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj donaciji
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Malunje
I.
Odobrava se kapitalna donacija Dobrovoljnom vatrogasnom
društvu Malunje u iznosu od 27.451,27 kn (dvadesetisedamtisuća četiristopedesetijedna kuna i dvadesetisedam lipa), u svrhu
nabavke i ugradnje keramičkih pločica u Vatrogasnom domu u
Malunju.

II.
Odobrena kapitalna donacija biti će isplaćena poduzeću Kardo d.o.o., Gornje Mrzlo Polje 154, 47 250 Duga Resa, temeljem
ispostavljenog računa za izvršenu uslugu nabavke i ugradnje keramičkih pločica u Vatrogasnom domu u Malunju.

III.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, u Programu javnih
potreba u društvenim djelatnostima, Program: Javni red i sigurnost, Aktivnost: Usluge protupožarne zaštite – kapitalne donacije.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 430-01/11-01/02
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 21. rujna 2011.

15. studenoga 2011.
I.

Grad Jastrebarsko prihvaća pokroviteljstvo nad odlaskom
Tomislava Katalenića na brdsko-biciklističku utrku Absa Cape
Epic od 25.03. – 01.04.2012. u Južnoafričku Republiku.
Odobrava se financijska potpora u iznosu od 10.000,00 (desettisuća kuna) Tomislavu Kataleniću u svrhu uplate kotizacije za
nastup na navedenoj utrci.

II.
Odobrena sredstva osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2011. godinu u Programu javnih potreba u športu, Aktivnost: Šport – tekuće donacije športskim udrugama, a isplatit
će se Klubu Koturaša Jastrebarsko, Vila Velebita 2, 10 450 Jastrebarsko na žiro račun broj 2360000-1101789473 otvoren kod
Zagrebačke banke.

III.
Obvezuje se Tomislav Katalenić:
1. Da Gradu Jastrebarskom dostavi potvrdu o uplati kotizacije
za sudjelovanje na brdsko-biciklističkoj utrci Absa Cape Epic
2012. do 01. prosinca 2011. godine,
2. Da ime i logotip Grada Jastrebarskog kao glavnog pokrovitelja istakne na svim promotivnim materijalima i u svim medijima koji će pratiti njegov nastup na navedenoj utrci,
3. Da ime Grada Jastrebarskog uvrsti u naziv tima s kojim će
nastupiti na navedenoj utrci,
4. Da u suradnji sa Športskom zajednicom Grada Jastrebarskog
i Kineziološkim fakultetom iz Zagreba, održi u Jastrebarskom radionice na temu bavljenja sportom i rekreacijom, namjenjene svim uzrastima.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u „Službenom vjensiku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 620-03/11-01/34
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 22. rujna 2011.

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

Na temelju Odluke o osnivanju Centra za kulturu (pročišćeni
tekst, “Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 3/03) i članka
48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 7/09), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Centru za kulturu Jastrebarsko
Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

I.

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

Daje se suglasnost Centru za kulturu Jastrebarsko za kandidiranje programa “Nabavka knjiga za Gradsku knjižnicu i čitaonicu
- Zavičajna zbirka u iznosu od 50.000,00 kn” i “Sanacija krovišta
na objektu Centra za kulturu u iznosu 125.000,00 kn” na natječaj
Zagrebačke županije “Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije za 2012. godinu”.

ZAKLJUČAK
o pokroviteljstvu i financijskoj potpori
Tomislavu Kataleniću

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

II.

15. studenoga 2011.
KLASA: 612-01/11-01/07
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 23. rujna 2011.
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rad s djecom u sljedećem sastavu:
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
Rukometnom klubu Jaska
I.
Odobrava se financijska potpora Rukometnom klubu Jaska
u iznosu od 10.000,00 kn (desettisuća kuna), u svrhu nabavke
dresova, lopti i informatičke opreme.

II.
Navedeni iznos predviđen je Programom javnih potreba u
sportu na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, Program: Javne potrebe u sportu - Tekuće donacije sportskim udrugama i isplatit će se na žiro račun 2360000-1101688781 otvoren
kod Zagrebačke banke, na ime Rukometnog kluba Jaska.

III.
Obvezuje se Rukometni klub Jaska da Upravnom odjelu
za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o
utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. studenog
2011.

1. predstavnik Grada Jastrebarskog
2. predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije
3. predstavnik Centra za socijalnu skrb Jastrebarsko
4. predstavnik Osnovne škole “Ljubo Babić” Jastrebarsko
5. predstavnik Dječjeg vrtića “Radost” Jastrebarsko
6. predstavnik Srednje škole Jastrebarsko
7. predstavnik Sportske zajednice grada Jastrebarskog
8. predstavnik Zajednice kulturno-umjetničkih udruga grada
Jastrebarskog
9. predstavnik župa jaskanskog kraja
10. predstavnik Glazbene škole Jastrebarsko
11. predstavnik Društva naša djeca Jastrebarsko
12. predstavnik Centra za kulturu Jastrebarsko
Koordinacijski odbor osniva se na mandat od četiri godine.
Predsjednik Koordinacijskog odbora je predstavnik Grada Jastrebarskog.

III.
Koordinacijski odbor provodi ciljeve i zadatke prema dugoročnom Programu akcije i prema Izvedbenom planu. U okviru
svojih zadaća Koodrinacijski odbor obvezan je naročito štititi
prava djece, promicati i unapređivati aktivno sudjelovanje djece
u svim segmentima društvenog, kulturnog, socijalnog, sportskog,
vjerskog i obrazovnog života zajednice, kao i uključiti sve javne
ustanove, udruge i pojedince koji za to pokažu interes u ostvarivanje dječjih prava priznatih Konvencijom Ujedinjenih naroda o
pravima djeteta te u svom radu aktivno surađivati sa Središnjim
koordinacijskim odborom Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske.

IV.

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

Ovim zaključkom stavlja se izvan snage Zaključak o sudjelovanju u društvenoj akciji “Gradovi i općine - prijatelji djece”,
KLASA: 022-05/07-01/04, URBROJ: 238/12-02-07-9, od 13.
ožujka 2007.

KLASA: 620-03/11-01/32
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 23. rujna 2011.

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

IV.

V.

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

Na temelju članka 19 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 106/03,
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 48 Statuta Grada Jastrebarskog (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 7/09),
gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

KLASA: 600-05/11-01/03
URBROJ: 238/12-02-11-2
Jastrebarsko, 23. rujna 2011.

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

I.

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 i 7/11) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

Grad Jastrebarsko uključuje se u akciju “Gradovi i općine
prijatelji djece”, a radi stvaranja boljih uvjeta za život djece s
područja Grada Jastrebarskog.

ZAKLJUČAK
o sufinanciranju Projekta “Ljetna igraonica 2011.”

ZAKLJUČAK
o sudjelovanju u akciji
“Gradovi i općine prijatelji djece”

II.
U svrhu provedbe akcije osniva se Koordinacijski odbor kao
tijelo za pripremu materijala za provedbu akcije te za neposredan

I.
Odobrava se sufinanciranje Projekta „Ljetna igraonica 2011.“
u iznosu od 92.675,73 kn (devedesedvijetisuće, šestostosedamde-
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setipet kuna i sedamdesetitri lipe), u svrhu obogaćivanja sadržaja
djeci školske dobi tijekom ljetnih praznika, te dobivanja statusa
„Grad prijatelj djece“.
Projekt je provela udruga Društvo naša djeca Jastrebarsko u
suradnji sa Športskom zajednicom Grada Jastrebarskog, Osnovnom školom „Ljubo Babić“ Jastrebarsko, Školskim športskim
društvom „Jastreb“, Srednjom školom Jastrebarsko, Centrom za
kulturu Jastrebarsko, Klubom koturaša Jastrebarsko, Judo klubom Jaska, Karate klubom Jastreb, Tenis klubom Jastreb, Ronilačkim klubom Adriatic, D.S.R. Vitezovima i Udrugom K.A.O.S.

15. studenoga 2011.
IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 602-09/11-01/01
URBROJ: 238/12-02-11-4
Jastrebarsko, 28. rujna 2011.

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

II.
Odobrena sredstva, osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2011. godinu u Programu javnih potreba u športu,
Aktivnost: Šport, tekuće donacije – Društvo naša djeca i isplatit
će se Društvu naša djeca Jastrebarsko, Franje Tuđmana 9, Jastrebarsko, na žiro račun broj 2360000-1102165604, otvoren kod
Zagrebačke banke, temeljem financijskog izvješća o provedenom
Projektu.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 621-01/11-01/01
URBROJ: 238/12-02-11-4
Jastrebarsko, 23. rujna 2011.

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

Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja
prava na novčanu pomoć za nabavu udžbenika učenicima osnovne škole za školsku 2011./2012. („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 06/11), i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o visini iznosa novčane pomoći za
nabavu udžbenika učenicima osnovne škole
za školsku godinu 2011./2012.
I.
Visina novčane pomoći za nabavu udžbenika učenicima
osnovne škole za školsku godinu 2011./2012. iznosi:
–– učenicima 1. do 4. razreda 300,00 kn
–– učenicima 5. do 8. razreda 750,00 kn.

II.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, Program:Socijalna
zaštita, Aktivnost: Socijalna pomoć stanovništvu koja nije obuhvaćena redovnim socijalnim programom - Pomoć obiteljima i
kućanstvima – udžbenici.

III.
Novčanu pomoć za nabavu udžbenika, nositeljima predmetnog prava, isplatiti će Upravni odjel za financije Grada Jastrebarskog u roku od 8 dana, računajući od dana pravomoćnosti Rješenja o priznavanju prava na novčanu pomoć za nabavu udžbenika.

Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, 87/08) i članka 48.
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći O.Š. „Ljubo Babić“
Jastrebarsko
I.
Odobrava se financijska pomoć OŠ „Ljubo Babić“ Jastrebarsko u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna), za podmirivanje
dijela troškova prijevoza autobusom, učitelja OŠ Ljubo Babić u
Boku Kotorsku povodom Dana učitelja.

II.
Navedena sredstva uplatiti će se na žiro račun: 23600001101535085 na ime OŠ „Ljubo Babić“, Jastrebarsko, A.D. Starčevića 16.

III.
Sredstva će biti isplaćena iz proračuna Grada Jastrebarskog
za 2011. godinu iz proračunske rezerve.

IV.
Obvezuje se OŠ „Ljubo Babić“ Jastrebarsko, da Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 01.
studenoga 2011. godine.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 602-02/11-01/10
URBROJ: 238/12-02-11-3.
Jastrebarsko, 28. rujna 2011.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) i članka 2. stavak
2. Odluke o stipendiji Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog, broj 4/03 i 8/09.) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o broju i iznosu stipendija za školsku/akademsku
2011./2012. godinu.

15. studenoga 2011.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
I.

Za školsku/akademsku 2011./2012. godinu Grad Jastrebarsko će dodijeliti:
–– četiri (4) nove učeničke stipendije i
–– četiri (4) nove studentske stipendije.

II.
Iznos stipendija određuje se u visini:
–– 600,00 kuna za učeničke stipendije,
–– 1.000,00 kuna za studentske stipendije.

III.
Za školsku/akademsku 2011./2012. godinu Grad nastavlja s
dodjelom stipendija prema zaključenim ugovorima o stipendiranju svim učenicima/studentima koji ispunjavaju uvjete za nastavak stipendiranja, propisane Odlukom o stipendiji Grada Jastrebarskog.
Umjesto učenika/studenata koji ne ispunjavaju uvjete za nastavak stipendiranja, Gradonačelnik može, na prijedlog Komisije
za dodjelu stipendija, zaključiti ugovor o stipendiranju sa slijedećim učenicima/studentima s liste kandidata koji ispunjavaju
uvjete.
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manje 5 godina,
–– da su prethodne razrede srednje škole završili s prosjekom
ocjena višim od 4,5,
–– da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi 170 % neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima Republike Hrvatske.
B) STUDENTI:
–– da nisu osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu studija,
–– za studente I godine - da su prethodna dva razreda srednje
škole završili s prosjekom ocjena višim od 4,5,
–– za studente viših godina - da su redoviti studenti studija i da
su prethodne godine studija završili s prosjekom ocjena 4,00,
–– da su državljani Republike Hrvatske,
–– da imaju prebivalište na području Grada Jastrebarskog najmanje 5 godina,
–– da nisu stariji od 26 godina,
–– da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi 170 % neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima Republike Hrvatske.

III.

IV.

Stipendija Grada Jastrebarskog dodjeljuje se za 10 mjeseci
računajući od 01.rujna 2011. godine.

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

Stipendija za učenike iznosi 600,00 kuna mjesečno, a za studente 1.000,00 kuna mjesečno.

KLASA: 604-02/11-01/01
URBROJ: 238/12-03-11-2
Jastrebarsko, 28. rujna 2011.

IV.
Kriteriji za dodjelu Stipendije Grada Jastrebarskog su :
Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 8. Odluke o stipendiji Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 4/03) i članka 1.
Odluke o izmjenama odluke o stipendiji Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 8/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendije Grada Jastrebarskog
učenicima srednjih škola i studentima
za školsku/akademsku 2011./2012. godinu
I.
Za školsku/akademsku 2011./2012. godinu, dodijelit će se
četiri (4) stipendije učenicima srednjih škola i četiri (4) stipendije
studentima visokih učilišta Sveučilišta u RH.

II.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Grada
Jastrebarskog imaju učenici i studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:
A) UČENICI:
–– da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali razred u srednjoj školi,
–– da su redovni učenici drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole s prosjekom ocjena 4,51,
–– da su državljani Republike Hrvatske,
–– da imaju prebivalište na području Grada Jastrebarskog naj-

A) ZA UČENIKE:
–– uspjeh u školovanju, socijalni status obitelji i učešće u školskim, društvenim, kulturnim i športskim aktivnostima od državnog značaja.
B) ZA STUDENTE:
–– uspjeh u školovanju, socijalni status obitelji, znanstvenostručni i umjetnički rad i rezultati tijekom školovanja te učešće u školskim, društvenim, kulturnim i športskim aktivnostima od državnog značaja.

V.
Natječaj traje 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči i web
stranici Grada Jastrebarskog.
Molbe za dodjelu Stipendija dostavljaju se na adresu:
Grad Jastrebarsko,
Upravni odjel za društvene djelatnosti,
10450 Jastrebarsko, Trg J. J. Strossmayera 13.
s naznakom “ za natječaj za dodjelu stipendije Grada Jastrebarskog”.
Uz molbu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti preslike
slijedećih dokumenata:
1) potvrda o upisu u školsku/akademsku godinu 2011./2012.;
2) svjedodžba, odnosno prijepis ocjena svake završene godine
studija;
3) dokaz o priznatim izvanškolskim radovima, odnosno radovima objavljenim u recenziranoj domaćoj ili stranoj publikaciji, te o drugim nagradama i priznanjima;
4) rješenje i potvrda o zadnjoj isplati, ako kandidat, njegov roditelj ili staratelj ostvaruje pravo na stalnu novčanu pomoć,
naknadu za socijalni minimum, pravo na doplatak za pomoć
i njegu, ili zaštitni dodatak uz mirovinu;
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5) dokaz o drugim socijalnim prilikama u obitelji (samohrani
roditelj, bez roditelja, dijete palog branitelja, dijete hrvatskog
branitelja, invalidnost i sl.);
6) potvrdu o imovnom stanju članova kućanstva (Porezna uprava), potvrdu o isplati plaće, odnosno presliku odrezaka o
isplati mirovine, naknade za nezaposlene i sl. za razdoblje
lipanj - kolovoz 2011., te potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda;
7) rodni list;
8) dokaz o hrvatskom državljanstvu;
9) potvrda o prebivalištu za sve članove zajedničkog kućanstva
(MUP), na području Grada Jastrebarskog zadnjih pet godina;
10) životopis.

VI.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se
na oglasnoj ploči grada Jastrebarskog, u roku 30 dana od isteka
roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.

VII.
Nakon završetka natječaja priloženi dokumenti se ne vraćaju.

VIII.
Nakon završenog školovanja stipendist (ica) treba dati prednost zaposlenju na području Grada Jastrebarskog.

XI.
Ovaj Natječaj biti će objavljen u „Službenom vjesniku Grada
Jastrebarskog“.
KLASA: 604-02/11-01/02
URBROJ: 238/12-02-11-2
Jastrebarsko, 28. rujna 2011.

15. studenoga 2011.

KLASA: 620-03/11-01/39
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 07. listopada 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 Karate klubu Jastreb
I.
Odobrava se financijska pomoć Karate klubu Jastreb, radi
nabavke dječjih majica povodom Dječjeg tjedna u iznosu od
5.073,75 kn, koji će biti uplaćen na žiro račun 1101494926, otvoren kod Zagrebačke banke, na ime Karate klub Jastreb, Jastrebarsko, Kolodvorska 77a.

II.
Sredstva će biti isplaćena iz proračuna Grada Jastrebarskog,
Program: Javne potrebe u društvenim djelatnostima na području
Grada Jastrebarskog u 2011. godini, Program: Zdravstvo, Aktivnost: Gradovi prijatelji djece-tekuće donacije.

III.

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 NK Cvetković
I.
Odobrava se financijska pomoć NK Cvetković, radi dovršenja krovišta svlačionica, u iznosu od 15.000,00 kn (petnaesttisuća kuna), koji će biti uplaćen na žiro račun broj: 23400091110060847 otvoren kod Privredne banke Zagreb, na ime NK
Cvetković.

II.
Sredstva će biti isplaćena iz proračuna Grada Jastrebarskog,
Program: Javne potrebe u športu, Kapitalne donacije športskim
udrugama – ulaganja na športskim objektima.

III.
Obvezuje se NK Cvetković da Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku
odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 01. prosinca 2011.
godine.

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

Obvezuje se Karate klub Jastreb, da Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o
utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 01. prosinca 2011. godine.

IV.
Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 620-03/11-01/38
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 07. listopada 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 KUD-u Desinec
I.
Odobrava se financijska pomoć KUD-u Desinec, u iznosu od
5.000,00 kn (pettisuća kuna), u svrhu podmirenja dijela troškova
organizacije Desinečkog bala.

II.
Navedeni iznos uplatiti će se na žiro račun 2481000
-1100104797, na ime KUD Desinec, Trg Sv. Ivana bb, Gornji
Desinec temeljem Programa Javnih potreba u kulturi na području
Grada Jastrebarskog u 2011. godini, Djelatnost udruga u kulturi.

15. studenoga 2011.
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III.

I.

Obvezuje se KUD Desinec, dostaviti izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 01. prosinca 2011. godine.

Odobrava se financijska pomoć Ženskom nogometnom klubu
„Jaska“ u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna) u svrhu financiranja troškova natjecanja u 2. Hrvatskoj ženskoj nogometnoj ligi.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 612-13/11-01/28
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 07. listopada 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
Udruzi za obnovu slavetićkog kraja „Lipa“
I.
Odobrava se financijska pomoć, Udruzi za obnovu slavetićkog kraja „Lipa“ u iznosu od 3.000,00 kn (tritisuće kuna), u svrhu
pokrića dijela troškova organizacije svečane proslave povodom
obilježavanja 350-te obljetnice Župe Slavetić.

II.
Odobreni iznos biti će uplaćen na žiro račun 23600001102028331 na ime Udruge za obnovu slavetićkog kraja „Lipa“,
Slavetić 30, 10 450 Jastrebarsko iz proračunske rezerve Proračuna Grada Jastrebarskog za 2011. godinu.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog na žiro račun: 2360000-1102223728 kod Zagrebačke banke
na ime Ženskog nogometnog kluba „Jaska“, Bana Josipa Jelačića
bb, Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se Ženski nogometni klub „Jaska“ da Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog, dostavi izvješće o namjenskom utrošku sredstava odobrenih ovim Zaključkom do 01. prosinca 2011. godine.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 620-03/11-01/35
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 07. listopada 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
Nogometnom klubu Dinamo Vukšin Šipak

III.
Obvezuje se Udruga za obnovu slavetićkog kraja „Lipa“, dostaviti izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 01. prosinca 2011. godine.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 612-13/11-01/37
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 07. listopada 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) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći
Ženskom nogometnom klubu “Jaska”

I.
Odobrava se financijska potpora Nogometnom klubu Dinamo Vukšin Šipak u iznosu od 10.000,00 kn (desettisuća kuna), u
svrhu održavanja igrališta i svlačionica.

II.
Navedeni iznos predviđen je Programom javnih potreba u
sportu na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu - Tekuće donacije sportskim udrugama i isplatit će se na žiro račun
2360000-1102224788 otvoren kod Zagrebačke banke, na ime
Nogometnog kluba Dinamo Vukšin Šipak.

III.
Obvezuje se Nogometni klub Dinamo Vukšin Šipak da
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog
dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. prosinca 2011.
KLASA: 620-03/11-01/37
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 13. listopada 2011.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.
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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 KUD-u “Okićka trešnja”
I.
Odobrava se financijska potpora KUD-u “Okićka trešnja” u
iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna), u svrhu sufinanciranja
gostovanja članova KUD-a u Bosni i Hercegovini.

II.
Navedeni iznos predviđen je Programom javnih potreba u
kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, Program: Javne potrebe u kulturi - Djelatnost udruga u kulturi - Tekuće donacije i isplatit će se na žiro račun 2390001-1100027980
otvoren kod Hrvatske poštanske banke, na ime KUD-a “Okićka
trešnja’’.

III.
Obvezuje se KUD “Okićka trešnja” da Upravnom odjelu
za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o
utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. prosinca
2011.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 612-13/11-01/34
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 13. listopada 2011.

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

Na temelju članka 4. stavka 3. Odluke o stipendiji Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 4/03 i
8/09.) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) Gradonačelnik grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o razrješenju člana Komisije za dodjelu
Stipendije Grada Jastrebarskog
I.
Razrješuje se član Komisije za dodjelu Stipendije Grada Jastrebarskog, Miroslav Marečić, A. i D. Starčevića 7, Jastrebarsko,
na osobni zahtjev.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 604-02/11-01/01
URBROJ: 238/12-02-11-5
Jastrebarsko, 13. listopada 2011.

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

15. studenoga 2011.

Na temelju članka 4. stavka 3. Odluke o stipendiji Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 4/03 i
8/09.) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) Gradonačelnik grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o imenovanju člana Komisije za dodjelu
Stipendije Grada Jastrebarskog
I.
U Komisiju za dodjelu Stipendije Grada Jastrebarskog imenuje se Velimir Kokot, Donja Reka 45, Jastrebarsko.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 604-02/11-01/01
URBROJ: 238/12-02-11-7
Jastrebarsko, 13. listopada 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 pokroviteljstvu obilježavanja
Međunarodnog dana djeteta
I.
Gradonačelnik Jastrebarskog prihvaća pokroviteljstvo nad
obilježavanjem Međunarodnog dana djeteta. U tu svrhu odobrava se financijska potpora Gradskom kazalištu Jastrebarsko od
3.000,00 kn (tritisuće kuna).

II.
Navedeni iznos predviđen je Programom javnih potreba u
društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za
2011. godinu, Program - zdravstvo, Aktivnost - Gradovi prijatelji
djece, a uplatit će se na žiro račun 2484008-1105417407 otvoren
kod Raiffeisen Bank, na ime Gradskog kazališta Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se Gradsko kazalište Jastrebarsko da Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1.
prosinca 2011.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 600-05/11-01/03
URBROJ: 238/12-02-11-4
Jastrebarsko, 13. listopada 2011.

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

15. studenoga 2011.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 33/01, 129/05, 109/07,
125/08), Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na
području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj 6/10 i 7/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09),
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori MNK Čeglji
I.
Odobrava se financijska potpora u iznosu od 3.214,19 kn (tritisuće dvjestočetrnaest kuna i devetnaest lipa), MNK Čeglji, Čeglje bb, 10 450 Jastrebarsko u svrhu kupnje keramičkih pločica i
laminata radi uređenja svlačionica.

II.
Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog poduzeću BauMax Zagreb d.o.o., Velimira
Škorpika 11, Trgovina BauMax Karlovac, Zagrebačka odvojak I.
br. 2, Karlovac po ispostavljenom računu.

III.
Sredstva za isplatu odobrene financijske potpore predviđena
su u Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima, program: Religijske, kulturne i druge službe, aktivnost: Rashodi za
rekreaciju, kulturni i religijski sadržaj.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 620-03/11-01/40
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 13. listopada 2011.

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

Na temelju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, 6/10 i 7/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o raspodjeli sredstava Udrugama građana
proizašlih iz rata
I.
Odobrava se isplata sredstava, osiguranih u proračunu Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, udrugama građana proizašlih
iz rata: UHVIDR - Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata, Udruga pripadnika 61. bojne ZNG i 140. brigade HV
Jastrebarsko i Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada
Jastrebarsko u iznosu od 10.500,00 kn (desettisuća i petsto kuna)
na način kako slijedi:
UDRUGA

Iznos za isplatu

UHVIDR
Udruga hrvatskih vojnih
invalida Domovinskog rata

3.500,00 kn

Broj žiro
računa
23900011100025710
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Udruga pripadnika 61. bojne 3.500,00 kn
ZNG i 140. brigade HV
Jastrebarsko
Udruga antifašističkih boraca i 3.500,00 kn
antifašista Grada Jastrebarsko
UKUPNO
10.500,00 kn

24000081110041837
23600001101559847

II.
Raspodijeljena sredstva, isplatit će se navedenim udrugama
iz proračuna Grada Jastrebarskog, temeljem Programa javnih
potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, Program: Ostale opće javne usluge, Aktivnost: Udruge građana proizašlih iz rata, u svrhu financiranja
redovne djelatnosti.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 560-01/11-01/01
URBROJ: 238/12-02-11-4
Jastrebarsko, 13. listopada 2011.

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

Na temelju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, 6/10 i 7/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“,
7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o isplati sredstava udrugama građana iz područja
socijalne skrbi i zdravstva
I.
Odobrava se isplata sredstava, osiguranih u proračunu Grada
Jastrebarskog za 2011. godinu, udrugama građana iz područja socijalne skrbi i zdravstva: Humanitarna udruga žena „Iva“, Udruga invalida, Udruga slijepih, Udruga gluhih, Udruga umirovljenika „Prigorje“, Matica umirovljenika Jastrebarsko, u iznosu od
15.000,00 kn (petnaesttisuća kuna) na način kako slijedi:
UDRUGA

Iznos za
Broj žiro
isplatu
računa
Humanitarna udruga žena „IVA“ 1.500,00 kn 23900011100024123
Udruga invalida grada Samobora 1.500,00 kn 2484008i Sv. Nedelje
1102647014
Udruga slijepih Zagreb
1.500,00 kn 23600001101265674
Udruga gluhih i nagluhih Zag.
1.500,00 kn 2403009Županije
1120000034
Udruga umirovljenika “Prigorje” 4.500,00 kn 23900011100326651
Matica umirovljenika
4.500,00 kn 2390001Jastrebarsko
1100326643

Broj 8 - Stranica 312

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
II.

Odobrena sredstva isplatit će se navedenim udrugama iz proračuna Grada Jastrebarskog, temeljem Programa javnih potreba
u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za
2011. godinu, Program: Socijalna zaštita, Aktivnost: Tekuće donacije udrugama građana, u svrhu financiranja redovne djelatnosti.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 555-05/11-01/05
URBROJ: 238/12-02-11-5
Jastrebarsko, 13. listopada 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), Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na
području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu (“Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog”, broj 6/10 i 7/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 7/09),
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori KUD-u “Lipa” Slavetić
I.
Odobrava se financijska potpora u iznosu od 5.781,00 kn
(pettisuća i sedamstoosamdesetijedna kuna), KUD-u “Lipa”
Slavetić, Slavetić bb, 10 450 Jastrebarsko, u svrhu podmirivanja
troška prijevoza na relaciji Slavetić-Vinkovci.

II.
Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog poduzeću “Jaska promet” vlasnika Danijela
Ljubanovića, Mladinska 21 a, 10450 Jastrebarsko, po ispostavljenom računu.

III.
Sredstva za isplatu odobrene financijske potpore predviđena
su u Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima, program: Religijske, kulturne i druge službe, aktivnost: Rashodi za
rekreaciju, kulturni i religijski sadržaj – Ostale nespomenute usluge.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 612-13/11-01/42
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 14. listopada 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,

15. studenoga 2011.

125/08), Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na
području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj 6/10 i 7/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09),
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Srednjoj školi Jastrebarsko
I.
Odobrava se financijska potpora u iznosu od 2.700,00 kn
(dvijetisućeisedamsto kuna), Srednjoj školi Jastrebarsko, Večeslava Holjevca 11, 10 450 Jastrebarsko u svrhu prijevoza učenika
u Međimurje, radi provođenja terenske nastave vezane uz nastavni predmet Ruralni turizam.

II.
Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog poduzeću Samoborček tours d.o.o., Dobriše
Cesarića 26, 10 430 Samobor, po ispostavljenom računu o izvršenom prijevozu na relaciji Jastrebarsko – Međimurje – Čakovec
– Locco - Jastrebarsko.

III.
Sredstva za isplatu odobrene financijske potpore predviđena
su u Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima, program: Religijske, kulturne i druge službe, aktivnost: Rashodi za
rekreaciju, kulturni i religijski sadržaj – Ostale nespomenute usluge.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 602-03/11-01/10
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 20. listopada 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
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Čabdin
I.
Odobrava se financijska pomoć, Dobrovoljnom vatrogasnom
društvu Čabdin u iznosu od 7.000,00 kn (sedamtisuća kuna), u
svrhu financiranja troškova tamburaškog orkestra.

II.
Odobreni iznos biti će uplaćen na žiro račun 23900011100022540, otvoren kod Hrvatske poštanske banke, na ime
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čabdin, Čabdin 19, 10 450
Jastrebarsko iz proračunske rezerve Proračuna Grada Jastrebarskog za 2011. godinu.

15. studenoga 2011.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
III.

Obvezuje se Dobrovoljno vatrogasno društvo Čabdin, dostaviti izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava
do 01. prosinca 2011. godine.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vijesniku Grada Jastrebarskog”.
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području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu („Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog“, broj 6/10 i 7/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09),
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Srednjoj školi Jastrebarsko
I.

KLASA: 053-02/11-01/22
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 27. listopada 2011.

Odobrava se financijska potpora u iznosu od 1.095,00 kn (tisućuidevedesetipet kuna), Srednjoj školi Jastrebarsko, Večeslava
Holjevca 11, 10 450 Jastrebarsko u svrhu financiranja troškova
prehrane, vodiča i ulaznica, prilikom posjeta učenika Srednje
škole Jastrebarsko Međimurju, a u okviru provođenja terenske
nastave vezane uz nastavni predmet Ruralni turizam.

Na temelju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 6/10 i 7/11) i članka 48.
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog iz Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, program: Zdravstvo, aktivnost: Gradovi prijatelji djece
– ostale tekuće donacije, Srednjoj školi Jastrebarsko, Večeslava
Holjevca 11, 10 450 Jastrebarsko na žiro-račun broj: 23600001101478723 otvoren kod Zagrebačke banke.

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

II.

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori
Športskom ribolovnom društvu Jastrebarsko
I.
Odobrava se financijska potpora u iznosu do 3.000,00 kn (tritisuće kuna), Športskom ribolovnom društvu Jastrebarsko, Mladinska 12, 10 450 Jastrebarsko u svrhu organizacije natjecanja u
športskom ribolovu „Kup Jaske“, a u sklopu obilježavanja Dana
Grada Jastrebarskog.

II.
Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog Zajedničkom ugostiteljskom obrtu i trgovini
„RIBARTA“, Večeslava Holjevca 1, 10 450 Jastrebarsko na žiroračun broj: 2400008-1110119729 po ispostavljenom računu.

III.
Sredstva za isplatu odobrene financijske potpore predviđena
su u Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima, program: Religijske, kulturne i druge službe, aktivnost: Rashodi za
rekreaciju, kulturni i religijski sadržaj – ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 602-03/11-01/10
URBROJ: 238/12-02-11-6
Jastrebarsko, 27. listopada 2011.

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

Na temelju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 6/10 i 7/11) i članka 48.
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Srednjoj školi Jastrebarsko

IV.

I.

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

Odobrava se financijska potpora u iznosu od 588,80 kn (petstoosamdesetiosam kuna i osamdeset lipa), Srednjoj školi Jastrebarsko, Večeslava Holjevca 11, 10 450 Jastrebarsko u svrhu
financiranja troškova prijevoza, prilikom posjeta učenika Srednje
škole Jastrebarsko Međunarodnom sajmu Eko Etno Hrvatska Europa Tour, a u okviru provođenja terenske nastave vezane uz
nastavni predmet Ruralni turizam.

KLASA: 620-03/11-01/45
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 27. listopada 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), Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na

II.
Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog iz Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, program: Zdravstvo, aktivnost: Gradovi prijatelji djece
– ostale nespomenute usluge HŽ-Putničkom prijevozu d.o.o.,
Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb na žiro-račun broj: 2340009-
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1510252920 kod Privredne banke Zagreb, temeljem dostavljenog
predračuna.

15. studenoga 2011.
Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 602-03/11-01/10
URBROJ: 238/12-02-11-10
Jastrebarsko, 27. listopada 2011.

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

Na temelju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 6/10 i 7/11) i članka 48.
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Srednjoj školi Jastrebarsko
I.
Odobrava se financijska potpora u iznosu od 895,00 kn
(osamstodevedesetipet kuna), Srednjoj školi Jastrebarsko, Večeslava Holjevca 11, 10 450 Jastrebarsko u svrhu financiranja
troškova ulaznica, prilikom posjeta učenika Srednje škole Jastrebarsko kulturno-povijesnim i etnografskim znamenitostima
Međimurja, a u okviru provođenja terenske nastave vezane uz
nastavni predmet Ruralni turizam.

Na temelju Odluke o prihvaćanju darovanja, Klasa: 02105/11-01/03, Urbroj: 238/12-01-11-21 („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 7/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 07/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o darovanju
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o darovanju nekretnina
– zemljišta i to k.č. br. 1523/1 – ORANICA GLOŠĆAK, površine
1308 hvati i k.č. br. 1524/1 – ORANICA GLOŠĆAK, površine
281 hvati, upisanih u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3693 u Katastarskoj općini Desinec, s Osnovnom školom „Ljubo Babić“
Jastrebarsko.
Izvršenjem navedenog Ugovora Grad Jastrebarsko postat
će vlasnikom navedenih nekretnina-zemljišta u svrhu izgradnje
zgrade i dječjih igrališta područnog odjeljenja Dječjeg vrtića
„Radost“ Jastrebarsko.

II.

II.

Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2011. godinu u Programu javnih
potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog
za 2011. godinu.

Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog iz Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima, program: Zdravstvo, aktivnost: Gradovi prijatelji djece
- ostale nespomenute usluge na način kako slijedi:

III.

–– iznos od 290,00 kn (dvjestodevedeset kuna) isplatit će se Muzeju Međimurja Čakovec, Trg Republike 5, 40 000 Čakovec,
na žiro-račun broj: 2392007-1100040684 kod Međimurske
banke Čakovec, temeljem ispostavljenog računa za ulaznice i
stručno vodstvo kustosa,
–– iznos od 210,00 kn (dvjestoideset kuna) isplatit će se udruzi
„Međimurske roke“, Brezje 62 d, 40 311 Lopatinec na žiro-račun broj: 2360000-1101815463 kod Zagrebačke banke ,
temeljem ispostavljenog računa za održanu etno prezentaciju,
–– iznos od 210,00 kn (dvjestoideset kuna) isplatit će se Obiteljsko poljoprivrednom gospodarstvu „Trstenjak“, Marof 45, 40
313 Sv. Martin na Muri na žiro-račun broj:
2392007-3100070903 kod Međimurske banke Čakovec, temeljem ispostavljenog računa za razgledavanje Etno zbirke,
–– iznos od 185,00 kn (stoosamdesetipet kuna) isplatit će se
Turističkoj zajednici Općine Sveti Martin na Muri, Trg svetog Martina 7, 40 313 Sv. Martin na Muri na žiro-račun broj:
2392007-1100035545 kod Međimurske banke Čakovec, temeljem ispostavljenog računa za posjet mlinu na Muri.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 602-03/11-01/10
URBROJ: 238/12-02-11-8
Jastrebarsko, 27. listopada 2011.

Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za
društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’
KLASA: 601-01/11-01/02
URBROJ: 238/12-02-11-6
Jastrebarsko, 27. listopada 2011.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih
potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”,
6/10, 7/11) gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći
Domu zdravlja Zagrebačke županije
I.
Odobrava se financijska pomoć Domu zdravlja Zagrebačke
županije u iznosu od 2.100,00 kn (dvijetisućesto kuna), u svrhu
stručnog usavršavanja djelatnika Doma zdravlja Zagrebačke županije Ispostava Jastrebarsko.

15. studenoga 2011.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
II.

Navedeni iznos predviđen je Programom javnih potreba u
društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za
2011. godinu, Program: Zdravstvo, Aktivnost: Podizanje standarda preventivne zdravstvene zaštite i isplatit će se na žiro račun
2340009-1110123700 otvoren kod Privredne banke Zagreb, na
ime Doma zdravlja Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara
271/X, Zagreb.
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Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

III.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (‘’Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih
potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 6/10, 7/11) gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

Obvezuje se Dom zdravlja Zagrebačke županije da Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi
izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do
1. siječnja 2012.

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori
Ogranku Matice hrvatske u Jastrebarskom

IV.

I.

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

Odobrava se financijska potpora Ogranku Matice hrvatske u
Jastrebarskom, Zagrebačka 7, Jastrebarsko, u iznosu od 5.000,00
kn (pettisuća kuna), u svrhu izdavanja knjige “Pisci jaskanskog
kraja”.

KLASA: 053-02/11-01/24
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 27. listopada 2011.

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

Na temelju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 6/10 i 7/11) i članka 48.
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Vokalnom ansamblu
„Gouriena“
I.
Odobrava se financijska pomoć Vokalnom ansamblu „Gouriena“ u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna) u svrhu financiranja troškova organizacije humanitarnog koncerta u Domu kulture
Jastrebarsko 18. studenog 2011., a u sklopu obilježavanja Dana
Grada Jastrebarskog.

II.
Odobrena financijska pomoć isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog ugostiteljskom, aranžersko-proizvodnom i
uslužnom obrtu „Vana“, vl. Ana Volarić, Zagrebačka 6, 10 450
Jastrebarsko na žiro-račun broj: 2484008-1105458818, temeljem
ispostavljenom računa za izvršenu uslugu.

III.
Sredstva za isplatu odobrene financijske potpore predviđena
su u Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima, program: Religijske, kulturne i druge službe, aktivnost: Rashodi za
rekreaciju, kulturni i religijski sadržaj – ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 612-13/11-01/38
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 27. listopada 2011.

II.
Navedeni iznos predviđen je Programom javnih potreba u
kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, Program: Javne potrebe u kulturi - Djelatnost udruga - Projekti i programi u kulturi i isplatit će se na žiro račun 2340009-1110466146
otvoren kod Privredne banke, na ime Ogranka Matice hrvatske u
Jastrebarskom.

III.
Obvezuje se Ogranak Matice hrvatske u Jastrebarskom da
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog
dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. siječnja 2012.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 612-13/11-01/40
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 28. listopada 2011.

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

Na temelju Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada Jastrebarskog za 2011. godinu („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 06/10 i 07/11) i članka 48. Statuta Grada
Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 07/09),
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Etno udruzi „Sveta Jana“
I.
Odobrava se financijska potpora Etno udruzi „Sveta Jana“ u
iznosu od 3.000,00 kn (tritisuće kuna) u svrhu organizacije i provedbe radionica šivanja svetojanske narodne nošnje.

II.
Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog Etno udruzi „Sveta Jana“, Gorica Svetojanska
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bb, 10 453 Gorica Svetojanska na žiro-račun broj: 23600001101616676 otvoren kod Zagrebačke banke.

15. studenoga 2011.
Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

III.
Sredstva za isplatu odobrene financijske potpore predviđena su u Programu javnih potreba u kulturi, aktivnost: Djelatnost
udruga u kulturi.

IV.
Obvezuje se Etno udruga „Sveta Jana“ da Upravnom odjelu
za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog, dostavi izvješće o
namjenskom utrošku sredstava odobrenih ovim Zaključkom do
31. prosinca 2011. godine.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 612-13/11-01/44
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 03. studeni 2011.

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

Na temelju članka 18. stavak 2. Odluke o stipendiji Grada
Jastrebarskog, („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, br. 4/03
i 8/09) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ODLUKU
o dodjeli stipendije Grada Jastrebarskog za školsku/
akademsku 2011./2012. godinu
Članak 1.
Grad Jastrebarsko za školsku 2011./2012. godinu dodjeljuje
nove učeničke stipendije slijedećim učenicama:
Temeljem članka I. Zaključka o broju i iznosu stipendija za
školsku/akademsku 2011./2012. godinu
1. Ivana Burjan, F. Ljubetića 16, Gornji Desinec, Jastrebarsko,
učenica 2. razreda PTT škole, Zagreb,
2. Klara Pavličić, Trešnjevka 8, Jastrebarsko, učenica 3. razreda
Srednje škole Jastrebarsko,

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

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći
Osnovnoj školi „Ljubo Babić“ Jastrebarsko
I.
Odobrava se financijska pomoć Osnovnoj školi „Ljubo Babić“ Jastrebarsko u iznosu od 8.806,80 kn (slovima: osamtisuća
osamstoišest kuna i osamdeset lipa) u svrhu izmjene stolarije u
PŠ Desinec.

II.
Odobrena financijska pomoć isplatit će se na žiro račun
2360000-1101535085 otvoren kod Zagrebačke banke na ime Osnovna škola „Ljubo Babić“ Jastrebarsko, Ante i Davida Starčevića 16, Jastrebarsko.

III.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, u proračunskoj rezervi.

IV.
Obvezuje se Osnovna škola „Ljubo Babić“ Jastrebarsko da
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog,
dostavi izvješće o namjenskom utrošku sredstava odobrenih
ovom Zaključkom do 31. prosinca 2011. godine.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 602-02/11-01/14
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 03. studeni 2011.

3. Antonija Desović, Guci Draganićki 140, učenica 3. razreda
Ekonomsko-turističke škole u Karlovcu,
4. Martina Krcivoj, Hrastje Plešivičko 9, učenica 4. razreda
Srednje škole Jastrebarsko.
Temeljem članka III. Zaključka o broju i iznosu stipendija za
školsku/akademsku 2011./2012. godinu.
Nastavljaju stipendiranje učenice:
1. Petra Martić, Z. Frankopana 3, Jastrebarsko, učenica 4. razreda Centra za odgoj i obrazovanje, Zagreb,
2. Valentina Malnar, Radnička cesta 22, Jastrebarsko, učenica 4.
razreda Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu,
3. Iva Braje, Lokošin Dol 2, Jastrebarsko, učenica 4. razreda
Zdravstvenog učilišta, Zagreb,
4. Marijana Jurković, Volavje 73, Jastrebarsko, učenica 3. razreda Srednje škole Jastrebarsko,
5. Jana Frkonja, Bana T. E. Bakača 16, učenica 4. razreda Srednje škole Jastrebarsko,
Članak 2.
Grad Jastrebarsko za akademsku 2011./2012. godinu, dodjeljuje nove studentske stipendije slijedećim studentima i studenticama:
Temeljem članka I. Zaključka o broju i iznosu stipendija za
školsku/akademsku 2011./2012. godinu
1. Sara Celinšćak, Rastoki 1 A, Jastrebarsko, studentica I. godine Medicinskog fakulteta u Zagrebu,
2. Krunoslav Išlić, Guci Draganićki 123/1, Jastrebarsko, student I. godine Građevinskog fakulteta u Rijeci,
3. Stjepan Buljubašić, Donja Reka 25 B, Jastrebarsko, student I.
godine Društvenog veleučilišta u Zagrebu,
4. Lara Šolić, Cvetković 123, Jastrebarsko, studentica I. godine
Pravnog fakulteta u Zagrebu.

15. studenoga 2011.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
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Temeljem članka III. Stavak 2. Zaključka o broju i iznosu
stipendija za školsku/akademsku 2011./2012. godinu.

4. Josip Cuković, Dr. F. Tuđmana 75 a, Jastrebarsko, student
Ekonomskog fakulteta u Rijeci,

1. Borna Kapac, Kralja Tomislava 3, Jastrebarsko, student I. godine Graađevinskog fakulteta u Zagrebu,

5. Barbara Krčmar, G. Desinec, Sv. Vida 6, Jastrebarsko, studentica Filozofskog fakulteta u Zagrebu,
6. Mihaela Vrbetić, Malunje 26/1, Jastrebarsko, studentica
Agronomskog fakulteta u Zagrebu,

2. Lidija Mlinarić, Ivančići 10, Jastrebarsko, studentica I. godine Prometnog fakulteta u Zagrebu,

7. Manuela Budišćak, Domagović 58, Jastrebarsko, studentica
Muzičke akademije u Zagrebu,

3. Gabrijela Fabijanić, Domagović 57 A, Jastrebarsko, studentica I. godine Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu,

8. Ana Hanić, Kolodvorska 16, Jastrebarsko, studentica Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu,

4. Dea Sadiković, B.T.E. Bakača 22, Jastrebarsko, studentica II.
godine Učiteljskog fakulteta u Zagrebu,

9. Nikolina Kirin, Malunje 47, Jastrebarsko, studentica Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.

5. Sanja Šimić, Donji Desinec 168, Jastrebarsko, studentica I.
godine Učiteljskog fakulteta u Zagrebu,

Članak 3.

6. Tajana Jugović, Radnička cesta 35, Jastrebarsko, studentica I.
godine Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Temeljem članka 19. Odluke o stipendiji, potpisati će se Ugovor o korištenju stipendije grada Jastrebarskog.

Nastavljaju stipendiranje slijedeći studenti i studentice:

Članak 4.

Temeljem članka III. Zaključka o broju i iznosu stipendija za
školsku/akademsku 2011./2012. godinu.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

1. Marija Repar, Draga Svetojanska 20, Jastrebarsko, studentica Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

KLASA: 604-02/11-01/4
URBROJ: 238/12-02-11-06
Jastrebarsko, 07. studeni 2011.

2. Sanja Stipanec, Zrinski-Frankopana 19, studentica Filozofskog fakulteta u Zagrebu,
3. Kristina Malnar, Radnička cesta 22, Jastrebarsko, studentica
Hrvatskih studija u Zagrebu,

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09), a u svezi s člankom 46.
Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08), te odredbi članka 3. Odluke o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 2011.
godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 6/10), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Jastrebarskog za 2011. godinu
I.
Gradonačelnik preraspodjeljuje sredstva unutar razdjela 003 – Upravni odjel za društvene djelatnosti, između stavki rashoda i
izdataka, unutar programa i aktivnosti planiranih u proračunu Grada Jastrebarskog za 2011. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 6/10, 7/11).

II.
Sredstva u razdjelu iz točke I. ovog Zaključka preraspodjeljuju se prema sljedećem rasporedu:
Konto
329
422
426

Naziv
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Računala i računalna oprema - knjižnica
Nematerijalna proizvedena imovina
UKUPNO:

Plan za 2011. godinu
57.000,00 kn
3.000,00 kn
4.000,00 kn
64.000,00 kn

Povećanje/smanjenje
- 2.850,00 kn
-150,00 kn
+3.000,00 kn
+/-3.000,00 kn

Novi plan za 2011.
godinu
54.150,00 kn
2.850,00 kn
7.000,00 kn
64.000,00 kn

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 612-01/11-01/08
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 09. studeni 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) i Programa javnih
potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”,
6/10, 7/11) gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

15. studenoga 2011.
II.

Za isplatu autorskih honorara odobravaju se financijska
sredstva u iznosu od 3.459,00 kn (tritisućečetiristopedesetidevet
kuna).

III.

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj donaciji
Vatrogasnoj zajednici grada Jastrebarskog

Odobrena financijska sredstva osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2011. godinu.

I.

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

IV.
Odobrava se kapitalna donacija Vatrogasnoj zajednici grada
Jastrebarskog u iznosu od 100.000,00 kn (stotisuća kuna), u svrhu kupnje malog navalnog vatrogasnog vozila za Dobrovoljno
vatrogasno društvo Cvetković.

II.
Navedeni iznos predviđen je Programom javnih potreba u
društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za
2011. godinu, Program: Javni red i sigurnost, Usluge protupožarne zaštite - kapitalne donacije - Vatrogasna zajednica Grada
Jastrebarskog i isplatit će se na žiro račun 2390001-1100021918
otvoren kod Hrvatske poštanske banke, na ime Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog.

III.
Obvezuje se DVD Cvetković da Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku
odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. siječnja 2012.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 214-01/11-01/03
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 10. studenog 2011.

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

KLASA: 612-13/11-01/39
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 10. studeni 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 Udruzi jasličara Jaska
I.
Odobrava se financijska potpora Udruzi jasličara Jaska u
iznosu od 2.000,00 kn (dvijetisuće kuna), u svrhu organiziranja
izložbe jaslica u Pastoralnom centru župe svetog Nikole u Jastrebarskom i popratnih događanja.

II.
Navedeni iznos isplatit će se na žiro račun 23900011100375490 otvoren kod Hrvatske poštanske banke, na ime
Udruge jasličara Jaska, Zdihovačka 31 a, Jastrebarsko, iz proračunske rezerve.

III.
Na temelju Programa javnih potreba u kulturi na području
Grada Jastrebarskog za 2011. godinu („Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog“, broj 6/10 i 7/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o isplati autorskog honorara sa
profesionalnim plesačima HNK-a Zagreb
Edinom Pličanić, Dariom Brdovnik-Bukvić i
Azamatom Nabiullinom
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će ugovore o isplati autorskog
honorara sa profesionalnim plesačima HNK – a Zagreb: Edina
Pličanić, Daria Brdovnik-Bukvić i Azamat Nabiullin, u svrhu nastupa na svečanom koncertu “Gradu na dar”, a koji će se održati
13. studenog 2011. godine.

Obvezuje se Udruga jasličara Jaska da Upravnom odjelu
za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o
utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. siječnja
2012.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 612-13/11-01/46
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 10. studenog 2011.

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

15. studenoga 2011.
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SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1. Zaključak o izboru predsjednice Savjeta mladih
Grada Jastrebarsko

289

2. Zaključak o izboru zamjenika predsjednice
Savjeta mladih Grada Jastrebarsko

289

3. Poslovnik o radu Savjeta mladih

289

AKTI GRADONAČELNIKA
4. Zaključak o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača
javnih usluga Grada Jastrebarskog

294

5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje
radova na obnovi i asfaltiranju ceste u Prodin Dolu

294

6. Zaključak o imenovanju jednog člana Odbora Eko škole
Dječjeg vrtića “Radost” Jastrebarsko
295

22. Zaključak o sklapanju Ugovora o priključenju-povećanju
priključne snage i/ili promjena na priključku/
obračunskom mjernom mjestu u Ul. dr. F. Tuđmana
79/81 u Jastrebarskom
300
23. Zaključak o oslobađanju TZG Jastrebarskog obveze
doznačivanja 30% sredstava boravišne pristojbe
Gradu Jastrebarskom za 2010. i 2011. godinu

301

24. Zaključak o donaciji Gradskom kazalištu Jastrebarsko
za nastup “Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore”
na “Jaskanskim vinskim svečanostima 2011.”

301

25. Zaključak o financijskoj pomoći Turističkoj zajednici
Grada Jastrebarskog

301

26. Zaključak o sklapanju ugovora o izvođenju geodetskih
radova za izradu Idejnog projekta t2 i t3 prometnice
te Idejnog projekta kanalizacije u Gospodarskoj zoni
Jalševac u Jastrebarskom
301

7. Zaključak o sklapanju Ugovora o izvođenju
elektroinstalaterskih radova na građevini “Žitnica”
u Jastrebarskom

295

8. Zaključak o izradi Glavnog projekta prometnice
GG1-SJEVER u Jastrebarskom (produžetak ulice
Augusta Šenoe do Radničke ceste)

27. Zaključak o sklapanju ugovora o izradi Idejnog projekta
t2 i t3 prometnice te Idejnog projekta kanalizacije u
gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom
301

295

28. Zaključak o financijskoj pomoći udruzi “Portugizac
Plešivica” za organizaciju manifestacije
“Dani portugisca Plešivica”

302

9. Zaključak o izradi Glavnog projekta prometnice
GG1-JUG u Jastrebarskom (produžetak ulice
Augusta Šenoe do ulice Janka Matka)

295

10. Zaključak o sklapanju Ugovora o nadzoru

296

11. Odluka o osnivanju prava služnosti

296

12. Zaključak o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju
održavanja groblja u Draganiću za 2011. godinu

30. Zaključak o donaciji KUD-u „ZVIR“ Jelenje za nastup
na “Jaskanskim vinskim svečanostima 2011.”
303

297

31. Zaključak o financijskoj pomoći pčelarskom
društvu “LIPA”

303

32. Zaključak o kupnji nekretnina u GZ Jalševac

303

33. Zaključak o financijskoj pomoći
HLD “Jastreb” Jastrebarsko

303

34. Zaključak o kapitalnoj donaciji Dobrovoljnom
vatrogasnom društvu Malunje

304

35. Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori
Tomislavu Kataleniću

304

36. Zaključak o davanju suglasnosti
Centru za kulturu Jastrebarsko

304

37. Zaključak o financijskog potpori Rukometnom
klubu Jaska

305

38. Zaključak o sudjelovanju u akciji “Gradovi i općine
prijatelji i djece”

305

13. Zaključak o sklapanju Ugovora o postavljanju sustavu
zaštite od munje na građevini “Žitnica”
u Jastrebarskom
297
14. Zaključak o sklapanju Ugovora o izvođenju geotehničkih
istražnih radova i izradi Geotehničkog elaborata
za crkvu Sv. Ane u Gorici Svetojanskoj
297
15. Zaključak o sklapanju Ugovora o izvođenju radova na
postavljanju parketa u dvorani mjesnog doma u
Gorici Svetojanskoj
16. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi i postavi
prozora i ulaznih vrata na kapeli u Gornjoj Reki
u Jastrebarskom

298

298

17. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi i postavi prozora i
ulaznih vrata na stambenoj zgradi u perivoju parka
Erdödy u Jastrebarskom
298

29. Zaključak o sklapanju ugovora o izvođenju geomehaničkih
radova za izradu Idejnog projekta t2 i t3 prometnice u
Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom
302

18. Zaključak o sklapanju Ugovora o nadzoru

299

19. Zaključak o sklapanju Ugovora o izvođenju radova na
sanaciji ograde i ulaznog portala crkve u Domagoviću

39. Zaključak o sufinanciranju Projekta
“Ljetna igraonica 2011.”

305

299

20. Zaključak o sklapanju Ugovora o zamjeni nekretnina

299

40. Zaključak o visini iznosa novčane pomoći za nabavu
udžbenika učenicima osnovne škole za
školsku godinu 2011/2012.

306

21. Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Posebne geodetske
podloge za produžetak Radničke ceste u Jastrebarskom 300

41. Zaključak o financijskoj pomoći O.Š. “Ljubo Babić”
Jastrebarsko

306
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42. Zaključak o broju i iznosu stipendija za
školsku/akademsku 2011/2012. godinu

306

15. studenoga 2011.

59. Zaključak o financijskoj pomoći Dobrovoljnom
vatrogasnom društvu Čabdin

312

60. Zaključak o financijskoj potpori Športskom
ribolovnom društvu Jastrebarsko

313
313

43. Natječaj za dodjelu stipendije Grada Jastrebarskog
učenicima srednjih škola i studentima za
školsku/akademsku 2011/2012. godinu

307

44. Zaključak o financijskoj pomoći NK Cvetković

308

61. Zaključak o financijskoj potpori Srednjoj školi
Jastrebarsko

45. Zaključak o financijskoj pomoći
Karate klubu Jastreb

308

62. Zaključak o financijskoj potpori Srednjoj školi
Jastrebarsko

313

46. Zaključak o financijskoj pomoći KUD-u Desinec

308

47. Zaključak o financijskoj pomoći Udruzi za obnovu
slavetićkog kraja “Lipa”

63. Zaključak o financijskoj potpori Srednjoj školi
Jastrebarsko

314

309

64. Zaključak o sklapanju ugovora o darovanju

314

48. Zaključak o financijskoj pomoći Ženskom
nogometnom klubu “Jaska”

309

65. Zaključak o financijskoj pomoći Domu zdravlja
zagrebačke županije

314

49. Zaključak o financijskoj potpori Nogometnom klubu
Dinamo Vukšin Šipak

309

66. Zaključak o financijskoj pomoći Vokalnom
ansamblu “Gouriena”

315

50. Zaključak o financijskoj potpori KUD-u
“Okićka trešnja”

310

67. Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice
hrvatske u Jastrebarskom

315

51. Zaključak o razrješenju člana Komisije za dodjelu
Stipendije Grada Jastrebarskog

310

68. Zaključak o financijskoj potpori
Etno udruzi “Sveta Jana”

315

52. Zaključak o imenovanju člana Komisije za dodjelu
Stipendije Grada Jastrebarskog

310

69. Zaključak o financijskoj pomoći Osnovnoj školi
“Ljubo Babić” Jastrebarsko

316

53. Zaključak o pokroviteljstvu obilježavanja
Međunarodnog dana djeteta

310

70. Odluka o dodjeli stipendije Grada Jastrebarskog
za školsku/akademsku 2011./2012. godinu

316

54. Zaključak o financijskoj potpori MNK Čeglji

311

55. Zaključak o raspodjeli sredstava udrugama građana
proizašlih iz rata

311

71. Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u
proračunu Grada Jastrebarskog za 2011. godinu

317

56. Zaključak o isplati sredstava udrugama građana
iz područja socijalne skrbi i zdravstva

311

72. Zaključak o kapitalnoj donaciji Vatrogasnoj zajednici
grada Jastrebarskog

318

57. Zaključak o financijskoj potpori
KUD-u “Lipa Slavetić”

312

58. Zaključak o financijskoj potpori Srednjoj školi
Jastrebarsko

73. Zaključak o sklapanju Ugovora o isplati autorskog
honorara sa profesionalnim plesačima HNK-a Zagreb
Edinom Pličanić, Dariom Brdovnik-Bukvić i
Azamatom Nabiullinom

318

312

74. Zaključak o financijskoj potpori Udruzi jasličara Jaska 318

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

