SLUŽBENI VJESNIK
GRADA
Broj 6
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GODINA XLIV

16. rujna 2011.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 07/09.), a u svezi s člankom
107. Zakona o cestama (“Narodne novine”, broj 84/11), primjenom odredaba članaka 550 b. do 550 p. Zakona o trgovačkim
društvima (“Narodne novine”, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,
118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), sukladno Planu podjele trgovačkog društva Komunalno Jastrebarsko d.o.o. od 14. lipnja
2011. godine, Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 13. sjednici
održanoj dana 15. rujna 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju trgovačkog društva
CESTE JASTREBARSKO
društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Članak 1.
U postupku podjele trgovačkog društva Komunalno Jastrebarsko d.o.o. s osnivanjem, Grad Jastrebarsko osniva trgovačko
društvo Ceste Jastrebarsko društvo s ograničenom odgovornošću
za usluge, čija je osnovna djelatnost obavljanje poslova upravljanja, građenja i održavanja nerazvrstanih cesta.
Predmet poslovanja (djelatnosti) društva utvrđuju se člankom
5. Izjave o osnivanju Ceste Jastrebarsko d.o.o., koja čini sastavni
dio ove Odluke.
Članak 2.
Temeljni kapital trgovačkog društva iz članka 1. ove Odluke
iznosi 11.600.000,00 kn (slovima: jedanaestmilijunašestotisućakuna).
Članak 3.
Skupštinu trgovačkog društva iz članka 1. ove Odluke čini
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog.
Članak 4.

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

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 07/09.), članaka 3. i 4.
Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj
36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) a u svezi s
odredbama Zakona o grobljima (“Narodne novine”, broj 19/98),
primjenom odredaba članaka 550 b. do 550 p. Zakona o trgovačkim društvima (“Narodne novine”, broj: 111/93, 34/99, 121/99,
52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), sukladno Planu podjele
trgovačkog društva Komunalno Jastrebarsko d.o.o. od 14. lipnja
2011. godine, Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 13. sjednici
održanoj dana 15. rujna 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju trgovačkog društva
GROBLJA JASTREBARSKO
društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Članak 1.
U postupku podjele trgovačkog društva Komunalno Jastrebarsko d.o.o. s osnivanjem, Grad Jastrebarsko osniva trgovačko
društvo Groblja Jastrebarsko društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, čija je osnovna djelatnost obavljanje poslova
upravljanja i održavanja groblja i krematorija te prijevoz pokojnika.
Predmet poslovanja (djelatnosti) društva utvrđuju se člankom
5. Izjave o osnivanju Groblja Jastrebarsko d.o.o., koja čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Jastrebarskog da temeljem
ove Odluke pred Javnim bilježnikom potpiše Izjavu o osnivanju
društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. u formi javnobilježničkog akta i
obavi sve potrebne pravne radnje u svrhu osnivanja društva.

Temeljni kapital trgovačkog društva iz članka 1. ove Odluke
iznosi 6.400.000,00 kn (slovima: šestmilijunačetiristotisućakuna).

Članak 5.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
“Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 021-05/11-01/03
URBROJ: 238/12-01-11-24
Jastrebarsko, 15. rujna 2011.

Skupštinu trgovačkog društva iz članka 1. ove Odluke čini
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog.
Članak 4.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Jastrebarskog da temeljem ove Odluke pred Javnim bilježnikom potpiše Izjavu o osni-
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vanju društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. u formi javnobilježničkog akta i obavi sve potrebne pravne radnje u svrhu osnivanja
društva.

i sad glasi VODE JASTREBARSKO društvo s ograničenom odgovornošću za usluge.

Članak 5.

Temeljni kapital trgovačkog društva iz članka 2. ove Odluke
smanjuje se s iznosa 64.420.400,00 kn za iznos od 18.000.000,00
kn, te sad iznosi 46.420.400,00 kn (slovima: četrdesetšestmilijunačetiristodvadesettisućačetiristokuna).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
“Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 021-05/11-01/03
URBROJ: 238/12-01-11-25
Jastrebarsko, 15. rujna 2011.

Članak 3.

Članak 4.

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

Na temelju članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 07/09.), članaka 196,
202 i 258 Zakona o vodama (“Narodne novine”, broj 153/09),
primjenom odredaba članaka 550 b. do 550 p. Zakona o trgovačkim društvima (“Narodne novine”, broj 111/93, 34/99, 121/99,
52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09), sukladno Planu podjele
trgovačkog društva Komunalno Jastrebarsko d.o.o. od 14. lipnja
2011. godine, Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 13. sjednici
održanoj dana 15. rujna 2011. godine, donijelo je

U roku predviđenom odredbama Zakona o vodama, iz predmeta poslovanja trgovačkog društva isključit će se obavljanje
drugih djelatnosti osim djelatnosti opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, te se ovlašćuje Gradonačelnik isto regulirati izmjenama Izjave o osnivanju u formi
javnobilježničkog akta, upisom navedenih izmjena u predmetu
poslovanja društva u trgovački registar.
Članak 5.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Jastrebarskog da temeljem ove Odluke pred Javnim bilježnikom potpiše Odluku o izmjeni Izjave o osnivanju Komunalnog Jastrebarsko d.o.o. u formi
javnobilježničkog akta, na način da se mijenja članak 2. kojim
se utvrđuje tvrtka društva i članak 6. kojim se utvrđuje temeljni
kapital, te donese pročišćeni tekst Izmjene Izjave o osnivanju.
Izmjene Izjave o osnivanju Komunalno Jastrebarsko d.o.o.
čine sastavni dio ove Odluke.

ODLUKU
o izmjeni Izjave o osnivanju
KOMUNALNO JASTREBARSKO
društvo s ograničenom odgovornošću
za komunalne poslove

Upis promjena utvrđenih člankom 4. ove Odluke provest će
se nastupom okolnosti utvrđenih istim člankom.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
“Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

Članak 1.
U postupku podjele trgovačkog društva Komunalno Jastrebarsko d.o.o. s osnivanjem, Grad Jastrebarsko osniva trgovačka
društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. i Groblja Jastrebarsko d.o.o.

KLASA: 021-05/11-01/03
URBROJ: 238/12-01-11-26
Jastrebarsko, 15. rujna 2011.

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

Članak 2.
Tvrtka društva KOMUNALNO JASTREBARSKO društvo
s ograničenom odgovornošću za komunalne poslove mijenja se

AKTI GRADONAČELNIKA
Na temelju članka 13., stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 110/07 i 125/08) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 07/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, 11. srpnja 2011. godine, donio je

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE
za proračunsku 2011. godinu
Članak 1.
U Planu nabave za proračunsku 2011. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 01/11), Izmjenama i dopunama Plana
nabave za proračunsku 2011. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 03/11) mijenjaju se i dodaju sljedeće stavke:
Red.
br.

Konto

Evid. br.
nabave

Opis predmeta nabave

Procijenjena
vrijednost nabave

Planirana sredstva

B) UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
1.

363

B11-001

Program i idejno rješenje izgradnje osnovne škole

68.292,68

84.000,00

16. rujna 2011.
8.

363

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
B11-008

Idejni projekt sa elaboratom za lokacijsku dozvolu za
izgradnju osnovne škole
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69.918,69

86.000,00

178.861,78

220.000,00

32.520,32

40.000,00

C) UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
1.

323

C11-001

VINSKE SVEČANOSTI-najam šatora i prateće
opreme

5.

323

C11-005

VINSKE SVEČANOSTI-ozvučenje šatora

D) UPRAVNI ODJEL ZA STAMB.-KOMUNALNE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠTA I
GEODETSKE POSLOVE
5.

422

3D11-006

Nabava i postavljanje opreme na dječje igralište u
Donjem Desincu

22.764,22

28.000,00

10.

422

3D11-012

Demontaža, uređenje i postavljanje postojećih
elemenata dječjih igrališta iz perivoja Erdody na drugu
lokaciju

40.650,40

50.000,00

Članak 2.
II. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2011. godinu stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom
vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 433-01/11-01/01
URBROJ: 238/12-02-11-9
Jastrebarsko, 11. srpnja 2011.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09) i Plana za otklanjanje
nedostataka unutarnjih kontrola od 15. lipnja 2011. (KLASA:
400-01/11-01/01, URBROJ: 238/12-02-11-9), Gradonačelnik
Grada Jastrebarskog donosi

PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA
FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom se propisuje način provedbe financijskog
upravljanja i kontrole za Grad Jastrebarsko i proračunske korisnike Grada Jastrebarskog (Dječji vrtić Radost, Glazbena škola
Jastrebarsko i Centar za kulturu Jastrebarsko), izrada Godišnjeg
izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.
Proračunski korisnici Grada Jastrebarskog utvrđeni su u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika sukladno važećim zakonskim propisima.
Članak 2.
Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola priprema/sastavlja voditelj za financijsko upravljanje i kontrole na temelju podataka koji se odnose na izvještajno razdoblje
sukladno važećem Naputku za izradu Godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru. Voditelj
za financijsko upravljanje i kontrole dostavlja čelniku proračuna
ovjereno Godišnje izvješće u pisanom obliku do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Navedeno izvješće odobrava
čelnik proračuna te ga potpisuje zajedno s voditeljem za financijsko upravljanje i kontrolu.
Svi zaposleni dužni su pravovremeno a na zahtjev voditelja
za financijsko upravljanje i kontrolu dostaviti tražene podatke potrebne za sastavljanje Godišnjeg izvješća o sustavu financijskog
upravljanja i kontrola.

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

Odredbe iz stavka 1. ovog članka na odgovarajući način primjenjuju se i na proračunske korisnike Grada Jastrebarskog.
Članak 3.
Izjavom o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: Izjava)
čelnik proračuna jedinice lokalne samouprave potvrđuje da je u
radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog
upravljanja i kontrola u okviru proračunom utvrđenih sredstava.
Prijedlog Izjave na temelju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
i ostalih priloga propisanih uz Izjavu sastavlja voditelj za financijsko upravljanje i kontrolu u skladu s Uredbom o sastavljanju
i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni
fiskalnih pravila.
Svi zaposleni dužni su pravovremeno, a na zahtjev voditelja
za financijsko upravljanje i kontrolu dostaviti tražene podatke potrebne za sastavljanje Izjave.
Izjavu iz stavka 1. ovog članka gradonačelnik dostavlja Ministarstvu financija za Grad Jastrebarsko do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Prilikom postupka primopredaje vlasti
čelnik sastavlja Izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine
do datuma prestanka obnašanja dužnosti te istu zajedno s prilozima propisanim Uredbom predaje čelniku koji preuzima dužnost
gradonačelnika.
Članak 4.
Izjavu o fiskalnoj odgovornosti čelnici proračunskih korisnika Grada Jastrebarskog utvrđeni u članku 1. ovog Pravilnika
dostavljaju gradonačelniku Grada Jastrebarsko do 28. veljače
tekuće godine za prethodnu godinu sukladno Uredbi. Voditelj
za financijsko upravljanje i kontrolu grada Jastrebarskog provjerava formalni sadržaj Izjave i Upitnika proračunskog korisnika.
Tijekom proračunske godine voditelj za financijskog upravljanje
i kontrolu grada Jastrebarskog provodi provjeru za svakog proračunskog korisnika najmanje dvaput godišnje na odabranom uzorku pitanja iz Upitnika.
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Članak 5.

Ovaj Pravilnik o načinu provođenja financijskog upravljanja i kontrola stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
“Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.
KLASA: 400-01/11-01/01
URBROJ: 238/12-02-11-2
Jastrebarsko, 13. 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 i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09),
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ODLUKU O ODABIRU
najpovoljnije ponude za najam šatora i prateće
opreme za Jaskanske vinske svečanosti 2011.
I.
Za sklapanje Ugovora o najmu šatora i prateće opreme za Jaskanske vinske svečanosti 2011. godine, evidencijski broj nabave
C11-001, kao najpovoljnija ponuda, temeljem članka 58. stavka
1, podstavka b) Zakona o javnoj nabavi, odabire se ponuda ponuditelja “KUDUMIJA TRADE“ d.o.o., Krste Frankopana 7,
43 000 Bjelovar, OIB: 94694539623 u iznosu od 177.800,00 kn
bez poreza na dodanu vrijednost (slovima: stosedamdesetsedamtisućaosamstokuna).

II.
Naručitelj Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossmayera 13, OIB
64942661827 će po konačnosti i izvršnosti ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o najmu šatora i prateće
opreme za Jaskanske vinske svečanosti 2011. godine.

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

IV.
Sukladno članku 130. stavku 4. Zakona o javnoj rok mirovanja se ne primjenjuje.

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 najam
šatora i prateće opreme za Jaskanske vinske svečanosti 2011.,
evidencijski broj nabave C11-001 te je:
–– procijenio vrijednost predmeta nabave u iznosu od 178.861,78
kn bez PDV-a,
–– dana 30. lipnja 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-129154-180711 od 21.07.2011. datum slanja objave 20.07.2011.,

16. rujna 2011.

–– javno otvorio ponude dana 02.08.2011. u 10:00 sati, te je
utvrđeno da je do isteka roka za dostavu ponuda pristigla jedna (1) ponuda, i to od tvrtke: “KUDUMIJA TRADE“ d.o.o.,
Krste Frankopana 7, 43 000 Bjelovar, OIB: 94694539623
–– pregledom i ocjenom ponuda ocijenjeno je da je ponuda ponuditelja “KUDUMIJA TRADE“ d.o.o., Krste Frankopana 7,
43 000 Bjelovar, OIB: 94694539623 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: 433-01/11-01/22
URBROJ: 238/12-02-11-9
Jastrebarsko, 08. kolovoza 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 uređenju
i asfaltiranju nogostupa u Gornjem Desincu
I.
Za sklapanje Ugovora za izvođenje radova na uređenju i asfaltiranju nogostupa u Gornjem Desincu, evidencijski broj nabave 3D11-004, kao najpovoljnija ponuda, temeljem članka 58.
stavka 1, podstavka b) Zakona o javnoj nabavi, odabire se ponuda
ponuditelja KOMUNALNO JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 47, OIB: 19136164708, u iznosu od
229.928,50 kn bez poreza na dodanu vrijednost (slovima: dvijestodvadesetdevetsiućadevetstodvadesetosamkunapedesetlipa).

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 uređenju i asfaltiranju nogostupa u Gornjem Desincu.

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 namje-

16. rujna 2011.
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rom sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom za
izvođenje radova na uređenju i asfaltiranju nogostupa u Gornjem
Desincu, evidencijski broj nabave 3D11-004 te je:
–– procijenio vrijednost predmeta nabave u iznosu od 325.203,25
kn bez PDV-a,
–– dana 22. srpnja 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-129993-220711 od 26.07.2011. datum slanja objave 25.07.2011.,
–– javno otvorio ponude dana 12.08.2011. u 10:00 sati, te je
utvrđeno da su do isteka roka za dostavu ponuda pristigle tri
(3) ponude, i to od tvrtki:
–– “NISKOGRADNJA” d.o.o., 47000 Karlovac, Prilaz Kozjači 13, OIB: 69562759651,
–– “KOMUNALNO JASTREBARSKO” d.o.o., 10450 Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 47, OIB: 19136164708, i
–– “CESTE KARLOVAC” d.d., 47000 Karlovac, Banija bb,
OIB: 30218158872,
–– pregledom i ocjenom ponude ocijenjeno je da je ponuda ponuditelja “KOMUNALNO JASTREBARSKO” d.o.o., 10450
Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 47, OIB: 19136164708, 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: 433-01/11-01/13
URBROJ: 238/12-02-11-22
Jastrebarsko, 16 . kolovoza 2011.

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

Na temelju članka 129. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne
novine” broj 110/07 i 125/08) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09)
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o pružanju tehničkih usluga
scenske rasvjete na manifestaciji
“Jaskankse vinske svečanosti 2011.”
Članak 1.
Za pružanje tehničkih usluga scenske rasvjete na manifestaciji “Jaskanske vinske svečanosti 2011.”, predviđeno Planom
nabave za proračunsku 2011. godinu (“Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog” broj 1/11), evidencijski broj nabave C11-006,
sklopit će se Ugovor s tvrtkom “MR. PINK” sound service iz
Jastrebarskog, V. Mačeka 26, OIB: 57534371401, na neto iznos
od 16.260,16 kuna plus PDV u iznosu 23%, što ukupno iznosi
20.000,00 kuna.
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Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 433-01/11-01/33
URBROJ: 238/12-02-11-2
Jastrebarsko, 25. kolovoza 2011.

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

Na temelju članka 129. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne
novine” broj 110/07 i 125/08) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09)
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o pružanju tehničkih usluga
ozvučenja šatora na manifestaciji
“Jaskanske vinske svečanosti 2011.”
Članak 1.
Za pružanje tehničkih usluga ozvučenja šatora na manifestaciji “Jaskanske vinske svečanosti” 2011., predviđeno Planom
nabave za proračunsku 2011. godinu (“Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog” 1/11) te II. Izmjenama i dopunama Plana nabave
za proračunsku 2011. godinu, KLASA: 433-01/11-01/01, URBROJ: 238/12-02-11-9 od 11. srpnja 2011. godine, evidencijski
broj nabave C11-005, sklopit će se Ugovor s tvrtkom “PANONICA” d.o.o. iz Đakova, Bana J.Jelačića 14, OIB: 25074894673,
na neto iznos od 32.520,33 kuna plus PDV 23%, što ukupno iznosi 40.000,00 kuna.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 433-01/11-01/34
URBROJ: 238/12-02-11-2
Jastrebarsko, 25. kolovoza 2011.

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

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

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Udruzi zemljišnih zajednica
Grada Jastrebarskog
I.
Odobrava se financijska pomoć u iznosu od 5.000,00 kuna
Udruzi zemljišnih zajednica Grada Jastrebarskog. Sredstva će se
utrošiti za potrebnu pravnu pomoć pri realizaciji povrata imovine.

II.
Sredstava iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se na žiro
- račun Udruge zemljišnih zajednica Grada Jastrebarskog broj
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Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

2390001- 1100314234 kod Hrvatske poštanske banke na teret
proračunske rezerve iz Proračuna grada Jastrebarsko za 2011.
godinu.

III.
Ovaj Zaključak biti će objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarsko”.
KLASA: 942-05/10-01/02
URBROJ: 238/12-02-11Jastrebarsko, 19. kolovoza 2011.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09.) i članka 34. Odluke
o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog” broj 02/10.) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog
donosi

ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o kapitalnoj pomoći
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će sa Zagrebačkom županijom
Ugovor o kapitalnoj pomoći za ruralni razvoj jedinicama lokalne
samouprave u ukupnom iznosu od 90.000,00 kn (slovima: devedesettisuća kuna) za projekt uvođenja plinskog centralnog grijanja u objektu područne škole Cvetković (iznos od 50.000,00 kn) i
za projekt izmjene stolarije na objektu područne škole Petrovina
(iznos od 40.000,00 kn).

II.
Za provedbu ovog Ugovora određuje se Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

I.
Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog - “Vinski podrum” u
Jastrebarskom, Vladka Mačeka 2, površine 125 m² - prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

II.
Poslovni prostor daje se u zakup za obavljanje ugostiteljske
djelatnosti vezane za vino na vrijeme od 5 (pet) godina uz uvjet
da se u tom prostoru mogu prodavati vina isključivo iz vinogradarske podregije Plešivica.

III.
Javni natječaj iz točke I. ovog Zaključka provesti će Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju i davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog.

IV.
Rok za podnošenje pisanih ponuda iznosi 8 (osam) dana o
dana objave natječaja u “Jutarnjem listu”. Tekst natječaja istaknuti će se i na web stranicama i oglasnoj ploči Grada Jastrebarskog.

V.
Ponude pristigle na natječaj bit će javno otvorene i pročitane
29.07.2011. u 10 sati u zgradi gradske uprave Grada Jastrebarskog, Strossmayerov trg 13, soba 2 (Vijećnica).

VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 372-03/11-01/11
URBROJ: 238/12-02-11-2
Jastrebarsko, 13. srpanj 2011.

16. rujna 2011.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 302-02/11-01/03
URBROJ: 238/12-02-11-5
Jastrebarsko, 29. srpnja 2011.

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

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 91/96., 124/97.,
174/04. i 38/09.) i članka 13. stavka 1. Odluke o davanju u zakup
poslovnog prostora Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 02/10.), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog dana 01. kolovoza 2011. godine, donio je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za davanje u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog
“Vinski podrum”
I.
Prihvaća se ponuda tvrtke “MAR-SAN USLUGE” d.o.o iz
Jastrebarskog, Dragutina Domjanića 16, za zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog – “Vinski podrum”
u Jastrebarskom, Vladka Mačeka 2 - na temelju prijedloga Povjerenstva za prodaju i davanje u zakup nekretnine u vlasništvu
Grada Jastrebarskog, donesenog nakon provedenog postupka
javnog natječaja koji je objavljen u “Jutarnjem listu” dana 18.
srpnja 2011. godine.

II.
Poslovni prostor “Vinski podrum” ukupne površine 125 m²,
koji se nalazi u podrumu zgrade na adresi Vladka Mačeka 2 u

16. rujna 2011.
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Jastrebarskom, daje se u zakup na vrijeme od 5 (pet) godina za
obavljanje ugostiteljske djelatnosti vezane za vino uz uvjet da se
u tom prostoru mogu prodavati vina isključivo iz vinogradarske
podregije Plešivica.
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Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09.), Gradonačelnik Grada
Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
primopredaju poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Jastrebarskog – “Vinski podrum”

III.
Obavijest o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavit će se
natjecateljima u roku od 15 (petnaest) dana od završetka natječaja.

IV.

I.

Izabrani ponuditelj u obvezi je sklopiti Ugovor o zakupu u
roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka Odluke o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja.

Ovim Zaključkom osniva se Povjerenstvo za primopredaju
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog – “Vinski
podrum” (dalje u tekstu: Povjerenstvo).

Ukoliko u navedenom roku ne sklopi Ugovor o zakupu i ne
preuzme poslovni prostor, smatra se da je odustao od Ugovora te
nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

II.
U Povjerenstvo se imenuju:

U slučaju iz stavka 2. ovog članka Gradonačelnik ili tijelo
koje on ovlasti može raspisati novi natječaj.

–– za predsjednika: Mladen Lončarić, dipl.ing.građ.
–– za člana: Zdravko Režek, dipl.ing.stroj.
–– za člana: Iva Gračanin, dipl.iur.

V.
Jamčevina odabranog ponuditelja uračunava se u zakupninu.

III.

VI.

Zadatak Povjerenstva je utvrditi stanje poslovnog prostora
“Vinski podrum” na dan primopredaje te sastaviti Zapisnik o primopredaji.

Na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja sudionik natječaja ima pravo prigovora Gradonačelniku u roku od 8 (osam)
dana od dana primitka Odluke.

VII.

IV.

Ova Odluka objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

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

KLASA: 372-03/11-01/11
URBROJ: 238/12-02-11-14
Jastrebarsko, 01. kolovoza 2011.

KLASA: 372-03/11-01/11
URBROJ: 238/12-02-11-19
Jastrebarsko, 26. kolovoza 2011.

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

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

Temeljem članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”
broj 07/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Cjenik usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području
Grada Jastrebarskog
I.
Daje se suglasnost na Cjenik usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada, tvrtke “EKO-FLOR Plus” d.o.o. iz Gornjeg Stupnika,
Gornjostupničla 96, OIB: 50730247993 kako slijedi:
C J E N I K
USLUGE SKUPLJANJA I ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.

Korisnik usluge

Zapremina posude

A) Mjesečna cijena odvoza komunalnog otpada za fizičke osobe:
Domaćinstvo
Korisnici socijalne pomoći
Domaćinstvo u višestambenim zgradama
Vikend korisnici
Domaćinstvo

120 litara
120 litara
120 litara
120 litara
240 litara

Cijena u kn
bez PDV-a
36,00
20,00
32,52
18,00
48,00

PDV 23%

8,28
4,60
7,48
4,14
11,04

Ukupno kn

44,28
24,60
40,00
22,14
59,04
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
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B) Mjesečna cijena odvoza komunalnog otpada za pravne osobe:
Gospodarstvo
120 litara
60,00
Neprofitne organizacije (škole, vrtići, kulturne ustanove,
120 litara
50,00
crkve, udruge i sl.)
Gospodarstvo
240 litara
80,00
Neprofitne organizacije (škole, vrtići, kulturne ustanove,
240 litara
60,00
crkve, udruge i sl.)
Gospodarstvo
1100 litara
500,00
Neprofitne organizacije (škole, vrtići, kulturne ustanove,
1100 litara
225,00
crkve, udruge i sl.)
C) Cijena odvoza komunalnog otpada za pravne osobe formirana po m³, odvoz prema pozivu
Gospodarstvo
do 10 m³
150,00
Neprofitne organizacije(škole, vrtići, kulturne ustanove,
do 10 m³
120,00
crkve, udruge i sl.)
Gospodarstvo
od 11 do 15 m³
220,00
Gospodarstvo
iznad 15 m³
250,00

13,80
11,50

73,80
61,50

18,40
13,80

98,40
73,80

115,00
51,75

615,00
276,75

34,50
27,60

184,50
147,60

50,60
57,50

270,60
307,50

II.
Ovaj Zaključak objaviti će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 433-01/11-01/03
URBROJ: 238/12-02-11-29
Jastrebarsko, 13. 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

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 85.000,00 kuna.

II.
Sredstva su osigurana u Proračunu Grada Jastrebarskog za
2011. godinu, razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, osnovni račun 381.

III.
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: 238/12-02-11-10
Jastrebarsko, 18. kolovoza 2011.

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

ZAKLJUČAK
o određivanju iznosa zakupnine prostora u šatoru za
vrijeme održavanja manifestacije
“Jaskanskih vinskih svečanosti 2011.”
I.
Ovim Zaključkom određuje se iznos zakupnine prostora u
šatoru namijenjen vinarima za vrijeme održavanja manifestacije
“Jaskanske vinske svečanosti 2011.” koje se održavaju od 08. do
11. rujna 2011. godine.

II.
Predmet zakupa je 16 prostora, pojedinačne površine 77 m2
(11 × 7 m).
Prostori s lijeve strane od ulaska u šator označeni su rednim
brojevima od 1 do 8, a s desne strane od ulaska u šator rednim
brojevima od 9 do 16.

III.
Iznos zakupnine za pojedine prostore određuje se kako slijedi:
Redni broj prostora
6, 7, 14, 15
5, 8, 13, 16
4, 12
3,11
2, 10
1, 9

Površina (m2)
77,00
77,00

Zakupnina (kn/m2)
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00

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

S vinarima koji žele nastupiti na manifestaciji i zakupiti jedan
od prostora, sklopit će se Ugovor o zakupu.

16. rujna 2011.
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V.

II.

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

Sredstva za ovu namjenu u iznosu od 46.700,00 kuna, osigurana su u proračunu grada Jastrebarskog za 2011. godinu, razdjel:
004 Upravni odjel za gospodarstvo, konto: 411.

KLASA: 380-01/11-01/09
URBROJ: 238/12-02-11-2
Jastrebarsko, 25. kolovoza 2011.

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 motocross klubu “Jaska”

Temeljem ovog Zaključka s vlasnikom nekretnine sklopit će
se kupoprodajni ugovor.

IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog”.
KLASA: 943-01/11-01/18
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 25. kolovoza 2011.

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

I.
Odobrava se financijska pomoć motocross klubu Jaska, Mladina 31, Jastrebarsko, u iznosu 10.000,00 kuna za organizaciju
motocross utrke povodom oproštaja Gorana Goričkog od aktivnog bavljenja motocrossom.

II.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka biti će isplaćena na žiroračun motocross kluba Jaska broj: 2340009-1110147944 otvoren
kod Privredne banke, a osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, razdjel 004, aktivnost: turizam, osnovni
račun 381.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku Grada
Jastrebarskog”.
KLASA: 380-01/11-01/07
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 25. kolovoza 2011.

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

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

ZAKLJUČAK
o kupnji nekretnine k.č. 3298/1, k.o. Jastrebarsko
I.
U svrhu izgradnje infrastrukture u gospodarskoj zoni Jalševac, odobrava se kupnja nekretnina kako slijedi:
Red.
Broj
Povr.
broj kat. čest. m2
1.

3298/1

467

Iznos
(kn)

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

Vlasnik
Martinović
Cvetković, Branka,
46.700,00
1616
Dedovići 9,
Zagreb

Na temelju članka 20. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2011. godinu (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 6/10) i članka 48. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj
7/09), Gradonačelnik grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o isplati subvencije za rad poljoprivrednih
udruga u 2011. godini
I.
Odobrava se isplata subvencije udruzi “Strojni prsten Santa
Ana”, Belčići 23, 10453 Gorica Svetojanska, za nabavu opreme
(rotodrljača) u iznosu od 10.000,00 kn.

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račune korisnika iz
točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za
2011. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: sufinanciranje rada poljoprivrednih udruga, konto: 381.

III.
Izvješće o namjenskom utrošku sredstava, korisnik subvencije dostavit će Upravnom odjelu za gospodarstvo do 31. prosinca
2011. godine.

IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog”.
KLASA: 320-01/11-01/06
URBROJ: 238/12-02-11-4
Jastrebarsko, 25. kolovoza 2011.

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

Na temelju članka 129. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne
novine” broj 110/07 i 125/08) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09)
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi
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ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o pružanju usluga
zaštite osoba i imovine na manifestaciji
“Jaskanske vinske svečanosti 2011.”
Članak 1.
Za pružanje usluga zaštite osoba i imovine na manifestaciji “Jaskanske vinske svečanosti” 2011., predviđeno Planom
nabave za proračunsku 2011. godinu (“Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog” 1/11 te II. Izmjenama i dopunama Plana nabave
za proračunsku 2011. godinu, KLASA: 433-01/11-01/01, URBROJ: 238/12-02-11-9 od 11. srpnja 2011. godine, evidencijski
broj nabave C11-004, sklopit će se Ugovor s tvrtkom “ADRIATIC SECURITY” d.o.o. iz Zadra, Domovinskog rata 3, OIB:
44190545321, na neto iznos od 31.750,00 kuna plus PDV 23%,
što ukupno iznosi 39.052,50 kuna.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 380-01/11-01/08
URBROJ: 238/12-02-11-10
Jastrebarsko, 30. kolovoza 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 određivanju cijene ulaznica u šator
za vrijeme održavanja manifestacije
“Jaskanskih vinskih svečanosti 2011.”
I.
Ovim Zaključkom određuje se cijena ulaznica u šator za
vrijeme održavanja manifestacije “Jaskanske vinske svečanosti
2011.” koje se održavaju od 08. do 11. rujna 2011. godine.

II.
Ulaz u šator naplaćuje se u vremenu od 18,00 do 24,00 sati.

III.
Cijena ulaznica po danima određuje se kako slijedi:
Dan - datum
Petak, 09. rujna 2011.
Subota, 10. rujna 2011.
Nedjelja, 11. rujna 2011.

Iznos (kn)
10,00
10,00
10,00

IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog”.
KLASA: 380-01/11-01/03
URBROJ: 238/12-2-11-6
Jastrebarsko, 25. kolovoza 2011.

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

ZAKLJUČAK
o donaciji udrugama za izvođenje programa na
“Jaskanskim vinskim svečanostima 2011.”
I.
Odobrava se donacija u ukupnom iznosu od 21.330,00 kuna,
udrugama za izvođenje kulturno-umjetničkog programa za vrijeme održavanja manifestacije “Jaskanske vinske svečanosti
2011.” koje se održavaju od 08. do 11. rujna 2011. godine.

II.
Iznos donacije isplatit će se pojedinom društvu kako slijedi:
broj
izvođ.
KUD S.Jana
54
KUD Okićka Trešnja 25
DVD Stankovo
30
DVD G. Desinec
31
DVD Domagović
25
DVD Plešivica
30
DVD Cvetković
25
SV.Mažoretkinje
44
DVD Čabdin
20
KUD A. Radić
35
Cvijet Cvetković
25
KUD Desinec
50
Gouriena
13
Kud Umirovljenika
25
LIPA Slavetić
22
GDCK Jastrebarsko 20

UDRUGA

Članak 2.

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

16. rujna 2011.

žiro - račun

Kn

2390001-1100027883
2390001-1100027980
2390001-1100027998
2390001-1100021879
2360000-1101475370
2390001-1100027424
2390001-1100028304
2390001-1100027891
2390001-1100022540
2390001-1100028423
2390001-1100335896
2481000-1100104797
2360000-1102113087
2360000-1101972875
2360000-1102028331
2390001-1100024748

2.430,00
1.125,00
1.350,00
1.395.00
1.125,00
1.350,00
1.125,00
1.980,00
900,00
1.575,00
1.125,00
2.250,00
585,00
1.125,00
990,00
900,00

III.
Odobrena sredstva iz točke II. ovog zaključka osigurana su u
proračuna grada Jastrebarskog za 2011. godinu, Program: razvoj
gospodarstva, Aktivnost: gospodarske manifestacije, Pozicija,
Konto: 381.

IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog”.
KLASA: 380-01/11-01/03
URBROJ: 238/12-02-11-14
Jastrebarsko, 06. 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 4. Odluke o
davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih i drugih prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog”, broj 2/10) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli prostora na privremeno korištenje
lovačkom društvu “Sokol”, Petrovina

16. rujna 2011.
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I.

IV.

Lovačkom društvu “Sokol” Petrovina, Volavje 3b, Jastrebarsko, dodjeljuje se na privremeno korištenje slijedeći prostor:

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

• Tri povezane prostorije u prizemlju i jedna prostorija u suterenu Vatrogasnog doma u Dragovanščaku, Dragovanščak 36A,
Jastrebarsko, k.č.br. 2548/1, z.k.ul. broj 1273, k.o. Slavetić,
površine 114,00 m2.

KLASA: 620-03/11-01/16
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 08. srpnja 2011.

II.
Prostor iz članka 1. ovog Zaključka daje se iznimno na korištenje u razdoblje od 10 godina, te se u tom smislu dozvoljava korisniku da o svom trošku uredi prostor ukoliko za tu svrhu ostvari
sredstva na Natječaju za dodjelu subvencija i donacija za razvoj
i unapređenje lovstva u Zagrebačkoj županiji, objavljenom 10.
ožujka 2011. godine.
Ukoliko korisnik prostora ne uspije u dobivanju sredstava za
uređenje prostora na navedenom natječaju, prostor se u smislu
Odluke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih i drugih prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog dodjeljuje
na korištenje na razdoblje od 5 godina, što će se regulirati dodatkom ugovoru.
Ostali uvjeti pod kojima se prostor iz članka 1. ovog Zaključka dodjeljuje na privremeno korištenje, utvrdit će se Ugovorom
između Grada Jastrebarskog i lovačkog društva “Sokol”.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 372-01/11-01/05
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 13. rujna 2011.

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

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 DVD- u Novaki Petrovinski
I.
Odobrava se financijska pomoć u iznosu od 15.000,00 kn
(petnaesttisuća kuna), koji će biti uplaćen na žiro račun DVD
Novaki:2390001-1100027060, otvoren kod HPB Zagreb, u svrhu
dovršetka vatrogasnog doma.

II.
Sredstva će biti isplaćena iz Programa:Javni red i sigurnost,
Aktivnost: Kapitalne donacije –Dobrovoljna vatrogasna društva.

III.
Obvezuje se DVD Novaki Petrovinski, da Upravnom odjelu
za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o
utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava u roku od 30
(trideset) dana nakon korištenja odobrenih sredstava.

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

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 potpori Moto klubu Jastreb
I.
Odobrava se financijska potpora u iznosu od 10.000,00 kn
(desettisuća kuna) Moto klubu Jastreb, Ulica bana Josipa Jelačića
24, 10 450 Jastrebarsko u svrhu pokrića dijela troškova organizacije moto susreta na prostoru Sajmišta.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog na žiro račun: 2340009-1110175010 kod Privredne banke
Zagreb na ime Moto kluba Jastreb, Ulica bana Josipa Jelačića 24,
10 450 Jastrebarsko iz proračunske rezerve.

KLASA: 053-02/11-01/14
URBROJ: 238/12-03-11-3
Jastrebarsko, 12. srpnja 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 NK Domagović
I.

III.

Odobrava se financijska pomoć NK Domagović, Domagović
bb, u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna), koji će biti uplaćen
na žiro račun: 2390001-1100130899, otvoren kod Hrvatske poštanske banke na ime NK Domagović.

Obvezuje se Moto klub Jastreb da Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog, dostavi izvješće o namjenskom utrošku sredstava odobrenih ovim Zaključkom do 01. kolovoza 2011. godine.

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

II.
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16. rujna 2011.

III.

IV.

Obvezuje se NK Domagović, da Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku
odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava u roku od 30 (trideset)
dana nakon korištenja odobrenih sredstava.

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 620-03/11-01/19
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 12. srpnja 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 proslave 60 godina NK Domagović
I.
Gradonačelnik Jastrebarskog prihvaća pokroviteljstvo nad
proslavom 60 godina NK Domagović.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 620-03/11-01/20
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 13. srpnja 2011.

KLASA: 620-03/11-01/28
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 13. srpnja 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 Osnovnoj školi “Ljubo Babić”
I.
Odobrava se financijska potpora Osnovnoj školi “Ljubo Babić” u iznosu od 15.000,00 kn (petnaesttisuća kuna), u svrhu sufinanciranja rada s darovitim učenicima.

II.
Navedeni iznos predviđen je Programom javnih potreba u
društvenim djelatnostima za 2011. godinu, Program: Sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju, Aktivnost:
Rad s darovitim učenicima i isplatit će se na žiro račun 23600001101535085 otvoren kod Zagrebačke banke, na ime Osnovne
škole “Ljubo Babić’’.

III.

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

Obvezuje se Osnovna škola “Ljubo Babić” da Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1.
rujna 2011.

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

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori veteranima NK Jaska
I.
Odobrava se financijska potpora veteranima NK Jaska u
iznosu od 3.000,00 kn (tritisuće kuna), u svrhu organizacije gostovanja članova prijateljskog Nogometnog kluba Trenčinska Tepla iz Slovačke u Jastrebarskom.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 602-02/11-01/07
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 13. srpnja 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

Navedeni iznos uplatit će se na žiro račun 23900011100312323 otvoren kod Hrvatske poštanske banke, na ime Nogometnog kluba Jaska, iz proračunske rezerve.

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Osnovnoj školi “Ljubo Babić”

III.

I.

Obvezuju se veterani NK Jaska da Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostave izvješće o utrošku
odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. rujna 2011.

Odobrava se financijska potpora Osnovnoj školi “Ljubo Babić” u iznosu od 7.000,00 kn (sedamtisuća kuna), u svrhu sufinanciranja rada Učeničke zadruge “Grozdek”.

16. rujna 2011.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
II.

Navedeni iznos predviđen je Programom javnih potreba u
društvenim djelatnostima za 2011. godinu, Program: Sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju, Aktivnost: Učenička zadruga “Grozdek” i isplatit će se na žiro račun 23600001101535085 otvoren kod Zagrebačke banke, na ime Osnovne
škole “Ljubo Babić’’.
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Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o pokroviteljstvu i financijskoj pomoći
Udruzi Tempera-tour-a

III.

I.

Obvezuje se Osnovna škola “Ljubo Babić” da Upravnom
odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1.
rujna 2011.

Gradonačelnik Grada Jastrebarskog prihvaća pokroviteljstvo
manifestacije Ljeto u Jaski, koja se održava 17.07.2011. godine u
parku dvorca Erdödy.

IV.

Odobrava se financijska pomoć, Udruzi Tempera-tour-a,
u iznosu od 10.000,00 kn (desettisuća kuna), u svrhu podmirenja dijela troškova organizacije manifestacije Ljeto u Jaski,
17.07.2011. godine u parku dvorca Erdedi.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 602-02/11-01/08
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 13. srpnja 2011.

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 potpori
Matici umirovljenika grada Jastrebarskog
I.
Odobrava se financijska potpora Matici umirovljenika grada Jastrebarskog u iznosu od 1.000,00 kn (tisuću kuna), u svrhu
organizacije cjelovečernjeg programa folklorno-tamburaške skupine Matice.

II.
Navedeni iznos uplatit će se na žiro račun 23900011100326643 otvoren kod Hrvatske poštanske banke, na ime Matice umirovljenika grada Jastrebarskog, iz proračunske rezerve.

III.
Obvezuje se Matica umirovljenika grada Jastrebarskog da
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog
dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. rujna 2011.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 053-02/11-01/17
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 13. srpnja 2011.

II.

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

Navedeni iznos uplatiti će se na žiro račun 23600001102069983 otvoren kod Zagrebačke banke, na ime udruge Tempera-tour-a temeljem Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog u 2011. godini, Aktivnost: Djelatnost
udruga u kulturi.

IV.
Obvezuje se Udruga Tempera-tour-a, da Upravnom odjelu
za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o
utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava u roku od 30
(trideset) dana nakon korištenja odobrenih sredstava.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 620-03/11-01/31
URBROJ:238/12-03-11/3
Jastrebarsko, 13. srpnja 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 DVD-u Gornji Desinec
I.
Odobrava se financijska pomoć DVD-u Gornji Desinec, za
sufinanciranje nastupa puhačkog orkestra na “Festival Mazoret Timova I Prateci Puhacih Orkestra” što se 17. do 22. kolovoza 2011. godine održava u Ohridu, Makedonija, u iznosu od
5.000,00 kn (pettisuća kuna), koji će biti uplaćen na žiro račun:
2390001-1100021879, na ime DVD Gornji Desinec.

II.
Sredstva će biti isplaćena iz proračuna Grada Jastrebarskog,
proračunska rezerva.
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III.

Obvezuje se DVD Gornji Desinec, da Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o
utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava u roku od 30
(trideset) dana nakon korištenja odobrenih sredstava.

IV.

16. rujna 2011.

latnostima na području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu,
Program: Ostale opće javne usluge, Aktivnost: Udruge građana
proizašlih iz rata, na žiro račun broj 2360000-1101898245 kod
Zagrebačke banke, na ime Udruge policije branitelja Jastrebarsko, Ivane Brlić Mažuranić 1, 10 450 Jastrebarsko.

III.

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

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

KLASA:612-13/11-01/24
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 13. srpnja 2011.

KLASA: 560-01/11-01/01
URBROJ: 238/12-02-11-4
Jastrebarsko, 16. kolovoza 2011.

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

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

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

ZAKLJUČAK
o jednokratnoj financijskoj pomoći

ZAKLJUČAK
o pokroviteljstvu i financijskoj pomoći Udruzi
Tempera-tour-a

I.
Odobrava se financijska pomoć, RKT Župnom uredu Sveta
Jana, Gorica Svetojanska 23, u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća
kuna), radi pokrića dijela troškova mladomisničkog slavlja vlč.
Tomislava Hačko iz Toplica, koji će biti uplaćen na žiro račun
2390001-1100129567 na ime Župa Sveta Ana.

I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog prihvaća pokroviteljstvo
manifestacije Ljeto u parku, koja se održava 21.08.2011. godine
u parku dvorca Erdődy.

II.

II.

Sredstva će biti isplaćena iz proračuna Grada Jastrebarskog
za 2011. godinu, Proračunska rezerva.

Odobrava se financijska pomoć, Udruzi Tempera-tour-a, u
iznosu od 12.000,00 kn (dvanaesttisuća kuna), u svrhu podmirenja dijela troškova organizacije manifestacije Ljeto u parku,
21.08.2011. godine u parku dvorca Erdődy.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vijesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 053-02/11-01/20
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 29. srpnja 2011.

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

III.
Navedeni iznos uplatiti će se na žiro račun 23600001102069983 otvoren kod Zagrebačke banke, na ime udruge Tempera-tour-a temeljem Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog u 2011. godini, Aktivnost: Djelatnost
udruga u kulturi.

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

Obvezuje se Udruga Tempera-tour-a, da Upravnom odjelu
za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o
utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 01. listopada 2011.

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori
Udruzi policije branitelja Jastrebarsko

V.

I.
Odobrava se financijska potpora u iznosu od 7.000,00 kn (sedamtisuća kuna) Udruzi policije branitelja Jastrebarsko za redovnu djelatnost.

II.
Odobrena sredstva, isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog, temeljem Programa javnih potreba u društvenim dje-

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 612-13/11-01/26
URBROJ: 238/12-02-11/3
Jastrebarsko, 17. kolovoza 2011.

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

16. rujna 2011.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Na temelju članka 4. Odluke o uvjetima i postupku sufinanciranja cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza učenicima srednjih škola (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj
06/10) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o visini sufinanciranja cijene mjesečne karte za javni
cestovni i željeznički prijevoz učenicima srednjih škola
s područja Grada Jastrebarskog u razdoblju od 01.
rujna 2011. do 31. prosinca 2011. godine
I.
Utvrđuje se visina sufinanciranja cijene mjesečne karte za
javni cestovni i željeznički prijevoz učenicima srednjih škola s
područja Grada Jastrebarskog, u razdoblju od 01. rujna 2011. do
31. prosinca 2011. godine, u iznosu od 40%.

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

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 602-03/11-01/09
URBROJ: 238/12-02-11-2
Jastrebarsko, 18. kolovoza 2011.
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potreba u društvenim djelatnostima, Program: Srednjoškolsko i
visoko obrazovanje, Aktivnost: Sufinanciranje cijene prijevoza.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 602-01/10-01/06
URBROJ: 238/12-02-11-4
Jastrebarsko, 18. kolovoza 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 kapitalnoj donaciji DVD- u Gornja Reka
I.
Odobrava se kapitalna donacija u svrhu nabavke vatrogasnog
kombi vozila, u iznosu od 15.000,00 kn (petnaesttisuća kuna),
koji će biti uplaćen na žiro račun: 2390001-1100315219, na ime
DVD Gornja Reka.

II.
Sredstva će biti isplaćena iz Programa:Javni red i sigurnost,
Aktivnost: Kapitalne donacije –Dobrovoljna vatrogasna društva.

III.

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

Obvezuje se DVD Gornja Reka dostaviti izvješće o utrošku
odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 01. listopada 2011.
godine.

Na temelju članka 4. Odluke o uvjetima i postupku sufinanciranja cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza učenicima srednjih škola (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj
06/10) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

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

ZAKLJUČAK
o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje cijene
javnog cestovnog i željezničkog prijevoza za učenike
srednje škole s područja Grada Jastrebarskog u
razdoblju od 01. rujna 2011.
do 31. prosinca 2011. godine
I.
Utvrđuje se da će se način ostvarivanja prava na sufinanciranje cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza za učenike
srednje škole s područja Grada Jastrebarskog, u razdoblju od 01.
rujna 2011. do 31. prosinca 2011. godine, regulirati ugovorima
između Grada Jastrebarskog i javnih prijevoznika koji na području Grada Jastrebarskog pružaju usluge javnog cestovnog i željezničkog prijevoza.

II.
Sredstva odobrena ovim Zaključkom osigurana su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2011. godinu u Programu javnih

IV.

KLASA: 053-02/11-01/02
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 18. kolovoza 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 jednokratnoj financijskoj pomoći
Župi sv. Siksta pape u Pribiću
I.
Odobrava se financijska pomoć, Župi sv. Siksta pape u Pribiću, u iznosu od 10.000,00 kn (desettisuća kuna), radi pokrića
dijela troškova rekonstrukcije krova župne crkve, a povodom
10-te obljetnice smrti kardinala Franje Kuharića, počasnog građanina Grada Jastrebarskog, koji će biti uplaćen na žiro račun
2400008-1510110639 na ime Župa sv. Siksta pape, Pribić Crkveni 27, Krašić.
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II.

Sredstva će biti isplaćena iz proračuna Grada Jastrebarskog
za 2011. godinu, Program:Religijske, kulturne i druge službe,
Aktivnost: Religija,-tekuće donacije vjerskim zajednicama.

III.
Obvezuje se Župa sv. Siksta pape u Pribiću, dostaviti izvješće
o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 01. listopada 2011. godine.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 551-06/11-01/21
URBROJ: 238/12-02-11-5
Jastrebarsko, 22. kolovoza 2011.

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

Na temelju članka 14. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi
(“Narodne novine”, broj 57/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09),
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ODLUKU
o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu
pomoć za nabavu udžbenika učenicima osnovne škole
za školsku godinu 2011./2012.
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se uvjeti, postupak i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć za nabavu udžbenika učenicima
osnovne škole iz sredstava osiguranih u proračunu Grada Jastrebarskog, za školsku godinu 2011./2012.
Članak 2.
Uvjeti za priznavanje prava na novčanu pomoć za nabavu
udžbenika učenicima osnovne škole određuju se na način kako
slijedi:
–– da se radi o djetetu/učeniku osnovne škole s prebivalištem na
području Grada Jastrebarskog,
–– da se radi o djetetu/učeniku osnovne škole čiji su roditelji
nezaposleni,
–– ili djetetu/učeniku osnovne škole samohranog roditelja/
skrbnika ako prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od
1.800,00 kn mjesečno,
–– ili djetetu iz obitelji s troje i više djece ako prihod po članu
kućanstva ne prelazi iznos od 1.800,00 kn mjesečno,
–– da se pravo na novčanu pomoć za nabavu udžbenika ne
ostvaruje po nekoj drugoj osnovi.
Članak 3.
Visinu iznosa novčane pomoći za nabavu udžbenika, odredit
će Zaključkom Gradonačelnik nakon što se utvrdi broj nositelja
prava na novčanu pomoć za nabavu udžbenika, a sukladno sredstvima osiguranim u proračunu.

16. rujna 2011.

du s odredbama članka 43. Zakona o općem upravnom postupku
(“Narodne novine”, broj 47/09).
Članak 5.
Novčanu pomoć za nabavu udžbenika, nositeljima predmetnog prava, isplatit 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.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 602-09/11-01/01
URBROJ: 238/12-02-11-2
Jastrebarsko, 25. kolovoza 2011.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09) i članka 4. Odluke o
davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih i drugih prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik
Grada Jastrebarskog”, broj 2/10) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o dodjeli prostora na privremeno korištenje
Udruzi vinogradara i vinara “Sveta Jana”, Udruzi
vinogradara i vinara “Strojni prsten –Santa Ana” i
Udruzi vinogradara i voćara “Strojni prsten –Loza”
I.
Udruzi vinogradara i vinara “Sveta Jana”, Udruzi vinogradara i vinara “Strojni prsten –Santa Ana” i Udruzi vinogradara i
voćara “Strojni prsten –Loza”, dodjeljuje se na privremeno korištenje slijedeći prostor:
• Dvije povezane prostorije na katu Društvenog doma u Gorici
Svetojanskoj, Gorica Svetojanska 35, Jastrebarsko, k.č.br.
4035, z.k.ul. broj 1369, k.o. Sveta Jana, površine 36,50 m2.

II.
Uvjeti pod kojima se prostor iz članka 1. ovog Zaključka,
dodjeljuje na privremeno korištenje, utvrdit će se u Ugovoru između Grada Jastrebarskog i Udruge vinogradara i vinara “Sveta
Jana”, Udruge vinogradara i vinara “Strojni prsten –Santa Ana” i
Udruge vinogradara i voćara “Strojni prsten –Loza”.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 053-02/10-01/18
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 25. kolovoz 2011.

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

Članak 4.
Postupak za priznavanje prava na novčanu pomoć za nabavu
udžbenika, provodi Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada
Jastrebarskog, a postupak se pokreće Javnom objavom u skla-

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

16. rujna 2011.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Udruzi Lipa Slavetić

KLASA: 620-03/11-01/33
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 25. kolovoza 2011.

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

I.
Odobrava se financijska pomoć, Udruzi za obnovu slavetićkog kraja “Lipa” u iznosu od 3.000,00 kn (tritisuće kuna),
radi pokrića dijela troškova organizacije manifestacije “Dani
slavetićkog kraja”, koji će biti uplaćen na žiro račun 23600001102028331 na ime Udruga za obnovu slavetićkog kraja “Lipa”,
Slavetić 30, 10 450 Jastrebarsko.

II.
Sredstva će biti isplaćena iz proračuna Grada Jastrebarskog
za 2011. godinu, Program: Religijske, kulturne i druge službe,
Aktivnost: Religija -tekuće donacije vjerskim zajednicama.

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vijesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 612-13/11-01/31
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 25. kolovoza 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 Jaska
I.
Odobrava se financijska potpora Nogometnom klubu Jaska u
iznosu od 10.000,00 kn (desettisuća kuna), u svrhu ispunjavanja
uvjeta za natjecanje seniora u višem rangu.
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Na temelju članka 4. Odluke o uvjetima i postupku sufinanciranja cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza učenicima srednjih škola “Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj
06/10) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o visini sufinanciranja cijene godišnje karte za
javni željeznički prijevoz učenicima srednje škole s
područja Grada Jastrebarskog
za školsku godinu 2011./2012.
I.
Utvrđuje se visina sufinanciranja cijene godišnje karte za javni željeznički prijevoz učenicima srednje škole s područja Grada
Jastrebarskog za školsku godinu 2011./2012. u iznosu od 40%.
Sufinancirani iznos isplatit će se na priloženi tekući račun, uz
predočenje kupljene godišnje karte za javni željeznički prijevoz
za školsku godinu 2011./2012.

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

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 602-03/11-01/09
URBROJ: 238/12-02-11-6
Jastrebarsko, 06. rujna 2011.

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

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
2390001-1100312323 otvoren kod Hrvatske poštanske banke, na
ime Nogometnog kluba Jaska.

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

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

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

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj pomoći Osnovnoj školi
“Ljubo Babić” Jastrebarsko
I.
Odobrava se kapitalna pomoć Osnovnoj školi “Ljubo Babić”
Jastrebarsko u iznosu od 120.000,00 kn (slovima: stodvadesettisuća kuna) za projekt uvođenja plinskog centralnog grijanja u
objektu područne škole Cvetković (iznos od 70.000,00 kn) i za
projekt izmjene stolarije na objektu područne škole Petrovina
(iznos od 50.000,00 kn).

Broj 6 - Stranica 222

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
II.

Odobrena kapitalna 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, nakon što između ovlaštenih osoba Grada
Jastrebarskog i Osnovne škole “Ljubo Babić” Jastrebarsko bude
sklopljen Sporazum o kapitalnoj pomoći, kojim će sporazumne
strane utvrditi međusobna prava i obveze.

III.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka su osigurana u proračunu Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, u Programu javnih
potreba u društvenim djelatnostima, Program: Sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 302-02/11-01/03
URBROJ: 238/12-02-11-8
Jastrebarsko, 06. rujna 2011.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u prepisivanju i to u Planu nabave za proračunsku 2011. godinu od 27. siječnja 2011. godine, objavljenog u
“Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog” broj 1 od 10. ožujka
2011.g., te se u svezi s tim daje slijedeći

ISPRAVAK
Plana nabave za proračunsku 2011. godinu
U tabeli Plana, u odjelu D) UPRAVNI ODJEL ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE,
ZAŠTITU OKOLIŠA I GEODETSKE POSLOVE, u odlomku
D. 8. Zaštita spomenika kulturne baštine, umjesto evidencijskog
broja nabave E11-001, treba stajati 8D11-001, umjesto evidencijskog broja nabave E11-002, treba stajati 8D11-002, umjesto
evidencijskog broja nabave E11-003, treba stajati 8D11-003,
umjesto rednog broja 5. treba stajati redni broj 4., a umjesto evidencijskog broja nabave E11-005, treba stajati 8D11-004
Ostali tekst u Planu nabave za proračunsku 2011. godinu,
ostaje nepromijenjen.

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

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena
je pogreška u prepisivanju i to u Projekciji Plana razvojnih programa Proračuna Grada Jastrebarskog za 2012. i 2013. godinu od
20. prosinca 2010. godine, objavljenog u “Službenom vjesniku
Grada Jastrebarskog”, broj 6 od 20. prosinca 2010.g., te se u svezi
s tim daje slijedeći

ISPRAVAK
Projekcije Plana razvojnih programa Proračuna
Grada Jastrebarskog za 2012. i 2013. godinu
U gornjem retku tabele riječi “NOVI PLAN 2011.” zamjenjuju se riječima “PLAN 2012.”, a riječi “NOVI PLAN 2012.”
zamjenjuju se riječima “PLAN 2013.”.
Ostali tekst u Projekciji Plana razvojnih programa Proračuna
Grada Jastrebarskog za 2012. i 2013. godinu, ostaje nepromijenjen.
KLASA: 033-01/11-01/02
URBROJ: 238-12/04/4-11-2
Jastrebarsko, 01. rujna 2011.

16. rujna 2011.

KLASA: 033-01/11-01/02
URBROJ: 238-12/04/4-11-3
Jastrebarsko, 05. rujna 2011.

Urednica
Maja Lovretin, dipl.iur.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena
je pogreška u prepisivanju i to u Izmjenama i dopunama Plana
nabave za proračunsku 2011. godinu od 23. ožujka 2011. godine,
objavljenog u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog” broj 3
od 13. svibnja 2011.g., te se u svezi s tim daje slijedeći

ISPRAVAK
Izmjena i dopuna Plana nabave
za proračunsku 2011. godinu
U tabeli Plana, u odjelu GRADSKA SLUŽBA umjesto rednog broja 14. treba stajati redni broj 15., a umjesto rednog broja
15. treba stajati redni broj 16. Nadalje, umjesto evidencijskog
broja nabave E11-014 treba stajati E11-015, a umjesto evidencijskog broja F10-015, treba stajati E11-016.
Ostali tekst u Izmjenama i dopunama Plana nabave za proračunsku 2011. godinu, ostaje nepromijenjen.

Urednica
Maja Lovretin, dipl.iur.

KLASA: 033-01/11-01/02
URBROJ: 238-12/04/4-11-4
Jastrebarsko, 05. rujna 2011.

Urednica
Maja Lovretin, dipl.iur.

16. rujna 2011.
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SADRŽAJ
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1. Odluka o osnivanju trgovačkog društva CESTE
JASTREBARSKO društvo s ograničenom
odgovornošću za usluge
2. Odluka o osnivanju trgovačkog društva GROBLJA
JASTREBARSKO društvo s ograničenom
odgovornošću za usluge
3. Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju KOMUNALNO
JASTREBARSKO društvo s ograničenom
odgovornošću za komunalne poslove

205

205

206

17. Zaključak o isplati subvencije za rad
poljoprivrednih udruga u 2011. godini

213

18. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga
zaštite osoba i imovine na manifestaciji
“Jaskanske vinske svečanosti 2011.”

213

19. Zaključak o određivanju cijene ulaznica u šator
za vrijeme održavanja manifestacije
“Jaskanskih vinskih svečanosti 2011.”

214

20. Zaključak o donaciji udrugama za izvođenje programa
na “Jaskanskim vinskim svečanostima 2011.”
214
21. Zaključak o dodjeli prostora na privremeno korištenje
lovačkom društvu “Sokol”, Petrovina

214

22. Zaključak o financijskoj potpori Moto klubu Jastreb

215

2. Pravilnik o načinu provođenja financijskog upravljanja
i kontrola
207

23. Zaključak o financijskoj pomoći DVD-u
Novaki Petrovinski

215

3. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za najam
šatora i prateće opreme za “Jaskanske vinske
svečanosti” 2011.

24. Zaključak o financijskoj pomoći NK Domagović

215

25. Zaključak o pokroviteljstvu proslave 60 godina
NK Domagović

216

26. Zaključak o financijskoj potpori veteranima
NK Jaska

216

27. Zaključak o financijskoj potpori Osnovnoj školi
“Ljubo Babić”

216

28. Zaključak o financijskoj potpori Osnovnoj školi
“Ljubo Babić”

216

AKTI GRADONAČELNIKA
1. II. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2011.
godinu
206

4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za
izvođenje radova na uređenju i asfaltiranju
nogostupa u Gornjem Desincu

208

208

5. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju tehničkih
usluga scenske rasvjete na manifestaciji
“Jaskanske vinske svečanosti 2011.”

209

6. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju
tehničkih usluga ozvučenja šatora na manifestaciji
“Jaskanske vinske svečanosti 2011.”

209

29. Zaključak o financijskoj potpori Matici umirovljenika
grada Jastrebarskog

217

7. Zaključak o financijskoj pomoći Udruzi zemljišnih
zajednica Grada Jastrebarskog

209

30. Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj pomoći
Udruzi Tempera-tour-a

217

31. Zaključak o financijskoj pomoći DVD-u
Gornji Desinec

217

32. Zaključak o jednokratnoj financijskoj pomoći

218

33. Zaključak o financijskoj potpori Udruzi policije
branitelja Jastrebarsko

218

210

11. Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
primopredaju poslovnog prostora u vlasništvu Grada
Jastrebarskog “Vinski podrum”

34. Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj pomoći
Udruzi Tempera-tor-a

218

211

12. Zaključak o davanju suglasnosti na
Cjenik usluga skupljanja i odvoza komunalnog
otpada na području Grada Jastrebarskog

35. Zaključak o visini sufinanciranja cijene mjesečne karte za
javni cestovni i željeznički prijevoz učenicima srednjih
škola s područja Grada Jastrebarskog u razdoblju od 01.
rujna 2011. do 31. prosinca 2011. godine
219

211

13. Zaključak o financijskoj pomoći Turističkoj
zajednici Grada Jastrebarsko

212

14. Zaključak o određivanju iznosa zakupnine
prostora šatora za vrijeme održavanja manifestacije
“Jaskanskih vinskih svečanosti 2011”

212

15. Zaključak o financijskoj pomoći
motocross klubu “Jaska”

213

16. Zaključak o kupnji nekretnine k.č. 3298/1,
k.o. Jastrebarsko

213

8. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja
za davanje u zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Grada Jastrebarskog

210

9. Zaključak o sklapanju Ugovora o kapitalnoj pomoći

210

10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za
davanje u zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Grada Jastrebarskog “Vinski podrum”

36. Zaključak o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje
cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza
za učenike srednje škole s područja Grada
Jastrebarskog u razdoblju od 01. rujna 2011.
do 31. prosinca 2011.
219
37. Zaključak o kapitalnoj donaciji DVD-u Gornja Reka

219

38. Zaključak o jednokratnoj financijskoj pomoći
Župi sv. Siksta u Pribiću

219

39. Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na
novčanu pomoć za nabavu udžbenika učenicima
osnovne škole za školsku godinu 2011/2012.

220
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40. Zaključak o dodjeli prostora na privremeno korištenje
Udruzi vinogradara i vinara “Sveta Jana”, Udruzi
vinogradara i vinara “Strojni prsten-Santa Ana” i
Udruzi vinogradara i voćara “Strojni prsten-Loza”

220

41. Zaključak o financijskoj pomoći Udruzi Lipa Slavetić
42. Zaključak o financijskoj potpori NK Jaska
43. Zaključak o visini sufinanciranja cijene godišnje
karte za javni željeznički prijevoz učenicima
srednje škole s područja Grada Jastrebarskog
za školsku godinu 2011/2012.

16. rujna 2011.

44. Zaključak o kapitalnoj pomoći Osnovnoj školi
“Ljubo Babić” Jastrebarsko

221

221

45. Ispravaka Projekcije Plana razvojnih programa
Proračuna Grada Jastrebarskog
za 2012. i 2013. godinu

222

221

46. Ispravak Plana nabave za proračunsku 2011. godinu

222

47. Ispravak Izmjena i dopuna Plana nabave
za proračunsku 2011. godinu

222

221

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

