SLUÆBENI VJESNIK
GRADA
Broj 3

JASTREBARSKOG

GODINA XLI

Na temelju Ëlanka 12. Odluke o javnim prizananjima grada
Jastrebarskog (”Sluæbeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 3/00),
Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeÊa grada
Jastrebarskog, raspisuje

NAT J E »A J
za podnoπenje prijedloga za dodjelu
javnih priznanja grada Jastrebarskog
1. Javna priznanja grada Jastrerbarskog dodjeljuju se domaÊim
i stranim fiziËkim i pravnim osobama u znak priznanja za naroËite
uspjehe na svim podruËjima gospodarskog i druπtvenog æivota od
znaËenja za grad Jastrebarsko.
2. Javna priznanja grada Jastrebarskog su:
- Nagrada za æivotno djelo grada Jastrebarskog,
- Nagrada grada Jastrebarskog (godiπnja nagrada),
- Priznanje poËasni graanin grada Jastrebarskog,

19. lipnja 2008.

Jastrebarsko, 20. svibnja 2008.
Predsjednica
dipl. ing. Nadica Æuæak, v.r.

Na temelju Ëlanka 45. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici odræanoj 04. lipnja
2008. godine, donijelo je

ZA K L J U »A K
o prihvaÊanju IzvjeπÊa o koriπtenju proraËunske
rezerve za mjesec travanj 2008. godine
PrihvaÊa se IzvjeπÊe o koriπtenju proraËunske rezerve za mjesec
travanj 2008. godine.

- Plaketa grada Jastrebarskog.
3. Prijedloge za dodjelu javnih priznanja grada
Jastrebarskog mogu podnijeti: Ëlanovi Gradskog vijeÊa, radna
tijela Gradskog vijeÊa, Ëlanovi Gradskog poglavarstva, tijela
mjesne samouprave, graani, poduzeÊa, ustanove, udruge,
politiËke stranke i druge pravne osobe i njihova tijela
upravljanja.
4. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se pismeno s
iscrpnim obrazloæenjem i potrebnom dokumentacijom, a treba
sadræavati slijedeÊe podatke:
- ime, prezime, odnosno naziv predloæenika za javno priznanje,
- ime, odnosno naziv i adresu predlagatelja,
- za koje javno priznanje se predlaæe,
- pisanu izjavu predloæenika da æeli sudjelovati u postupku
izbora na naËin propisan Odlukom o javnim priznanjima grada
Jastrebarskog.
5. Rok za podnoπenje prijedloga je 90 dana od dana objave.
6. Prijedlozi se podnose na adresu: Gradsko vijeÊe grada
Jastrebarskog, Odbor za dodjelu javnih priznanja, 10450
Jastrebarsko, Trg J. J. Strossmayera 13. Prijedlozi se πalju u
zatvorenoj omotnici s napomenom ”PRIJEDLOG ZA DODJELU
JAVNIH PRIZNANJA GRADA JASTREBARSKOG”.
7. Nepotpuni i nepravovremeno podnijeti prijedlozi neÊe se
razmatrati.
8. Javna priznanja grada Jastrebarskog dodjelit Êe se 13.
studenoga 2008. godine na Dan grada Jastrebarskog, na sveËanoj
sjednici Gradskog vijeÊa grada Jastrebarskoga.
KLASA: 061-06/08-01/01
URBROJ: 238/12-01-08-1

KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-14
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

Na temelju Ëlanka 35. stavak 2. Zakona o vlasniπtvu i drugim
stvarnim pravima (”Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06) i Ëlanka 45. Statuta grada
Jastrebarskog (”Sluæbeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i
1/06), Gradsko poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici
odræanoj 04. lipnja 2008. godine, donijelo je

ZA K L J U »A K
o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju
zemljiπta u vlasniπtvu grada Jastrebarskog
I.
Gradsko poglavarstvo grada Jastrebarskog prihvaÊa ponudu
tvrtke ”NIVA INÆENJERING” d.d. za graditeljstvo, projektiranje
i nadzor iz Zagreba, Vlaπka 83, za kupnju zemljiπta u vlasniπtvu
grada Jastrebarskog koje se nalazi u k. o. Jastrebarsko, z. k. ul. br.
2497 oznaËeno kao:
- k. Ë. br. 3980 livada u »abdinu, povrπine 12633 m2;
- k. Ë. br. 3985 livada u »abdinu, povrπine 5252 m2;
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- k. Ë. br. 3986 livada u »abdinu, povrπine 1320 m2;
- k. Ë. br. 3987 livada u »abdinu, povrπine 1210 m2;
- k. Ë. br. 3988 livada u »abdinu, povrπine 3245 m2;
- k. Ë. br. 3990 livada u »abdinu, povrπine 322 m2;
- k. Ë. br. 3991 livada u »abdinu, povrπine 1216 m2;

19. lipnja 2008.

Na temelju Ëlanka 35. stavak 2. Zakona o vlasniπtvu i drugim
stvarnim pravima (”Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06) i Ëlanka 45. Statuta grada
Jastrebarskog (”Sluæbeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i
1/06), Gradsko poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici
odræanoj 04. lipnja 2008. godine, donijelo je

- k. Ë. br. 3992 livada u »abdinu, povrπine 2780 m2;
- k. Ë. br. 3993 livada Grabovac, povrπine 3979 m2;
2

- k. Ë. br. 3994 livada Grabovac, povrπine 7098 m .
Kupoprodajna cijena za predmetno zemljiπte iznosi
2.460.465,00 kn, (slovima: dvamilijunaËetristoπezdesettisuÊaËetristoπezdesetpet kuna), odnosno 63,00 kn/m2.
II.
OvlaπÊuje se gradonaËelnik grada Jastrebarskog da na temelju
ovog ZakljuËka sklopi ugovor.

ZA K L J U »A K
o odabiru najpovoljnije ponude za zakup
zemljiπta u vlasniπtvu grada Jastrebarskog
I.
©koli nogometa NK ”JASKA” daje se u zakup zemljiπte za
ureenje nogometnog igraliπta s umjetnom travom veliËine 50x22
m, koje se nalazi na k. Ë. br. 388/1, na sportskim terenima ”Centrale”
u Jastrebarskom, juæno od pomoÊnog nogometnog igraliπta.
II.

KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-12
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.

OvlaπÊuje se gradonaËelnik grada Jastrebarskog da na temelju
ovog ZakljuËka sklopi ugovor.

Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

Na temelju Ëlanka 35. stavak 2. Zakona o vlasniπtvu i drugim
stvarnim pravima (”Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06) i Ëlanka 45. Statuta grada
Jastrebarskog (”Sluæbeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i
1/06), Gradsko poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici
odræanoj 04. lipnja 2008. godine, donijelo je

ZA K L J U »A K
o odabiru najpovoljnije ponude za zakup
javne povrπine u vlasniπtvu grada Jastrebarskog

KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-16
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

Na temelju Ëlanka 45. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici odræanoj 04. lipnja
2008. godine, donijelo je

ZA K L J U »A K
o davanju suglasnosti

I.
Gradsko poglavarstvo grada Jastrebarskog prihvaÊa ponudu
tvrtke ”INOVINE” d.d. iz Rijeke, Slaviπe Vajnera »iËe 12, za zakup
javne povrπine u vlasniπtvu grada Jastrebarskog koja se nalazi u
Jastrebarskom, na raskriæju Ulice dr. Franje Tumana i Ulice A. i
D. StarËeviÊa (kod Doma kulture) uz ponueni iznos zakupnine
od 71,00 kn/m2.
II.
OvlaπÊuje se gradonaËelnik grada Jastrebarskog da na temelju
ovog ZakljuËka sklopi ugovor.
KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-13
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

Daje se suglasnost DjeËjem vrtiÊu ”Radost” Jastrebarsko, za
zakljuËivanje ugovora u postupku javne nabave, za nabavu loæ ulja,
s tvrtkom EURO-PETROL d.o.o., Martinkovac 143b, Rijeka, na
iznos 140.580,00 kn, obzirom da vrijednost nabave prelazi visinu
do koje ravnatelj moæe zakljuËiti ugovor uz suglasnost Upravnog
vijeÊa.
KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-15
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

Na temelju Ëlanka 45. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici odræanoj 04. lipnja
2008. godine, donijelo je

19. lipnja 2008.
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ZA K L J U »A K
o prihvaÊanju ponude

Gradsko poglavarstvo grada Jastrebarskog prihvaÊa ponudu
Zdravka i Radojke Areæina iz Zagreba, Trg Ivana KukuljeviÊa 4,
kojom gradu Jastrebarskom daruju bez naknade k. Ë. br. 1341/4 put Burja u Bresnici, povrπine 12 Ëhv, odnosno 43m2, upisanu u z.
k. ul. br. 3290, k. o. PleπiviËka Reka, a u svrhu uspostave javnog
dobra na istoj.
OvlaπÊuje se gradonaËelnik grada Jastrebarskog da na temelju
ovog ZakljuËka sklopi ugovor.
KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-18
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.
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Odobrena sredstva isplatit Êe se iz proraËuna grada Jastrebarskog
na æiro raËun ©kole nogometa NK ”Jaska” broj: 23400091110177912.
KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-26
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

Na temelju Ëlanka 45. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici odræanoj 04. lipnja
2008. godine, donijelo je

ZA K L J U »A K
o financijskoj pomoÊi
Na temelju Ëlanka 33. stavka 3. Zakona o javnim cestama
(”Narodne novine”, broj 180/04 i 138/06) i Ëlanka 45. Statuta
grada Jastrebarskog (”Sluæbeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj
5/01 i 1/06), Gradsko poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39.
sjednici odræanoj 04. lipnja 2008. godine, donijelo je

ZA K L J U »A K
o davanju prethodne suglasnosti Æupanijskoj upravi
za ceste ZagrebaËke æupanije
Daje se prethodna suglasnost Æupanijskoj upravi za ceste
ZagrebaËke æupanije za izgradnju prilaza stambene graevine na
lokalnu cestu br.: L 31 140 (Æ 3055 - JurjevËani - Vlaπkovec Donji Desinec - æelj. kol.) u naselju PrhoÊ, na k. Ë. br. 897/13 i
897/18, k. o. Desinec, za investitoricu Dauta Damariju iz Zagreba,
XI Trokut 3.
KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-17
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

Na temelju Ëlanka 45. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici odræanoj 04. lipnja
2008. godine, donijelo je

ZA K L J U »A K
o pokroviteljstvu
Gradsko poglavarstvo grada Jastrebarskog prihvaÊa generalno
pokroviteljstvo nad Meunarodnim nogometnim turnirom limaËa
i prstiÊa ”JASKA 2008”, koji Êe se odræati u Jastrebarskom 14. i
15. lipnja 2008. godine, uz financijsku obvezu Grada u iznosu od
8.000,00 kuna (slovima: osamtisuÊa kuna).

Odobrava se financijska pomoÊ pËelarskom druπtvu ”LIPA”
Jastrebarsko, PleπiviËka 58, u iznosu od 3.000,00 kuna (slovima:
tritisuÊe kuna), u svrhu sufinanciranja Projekta izvoenja katastra
pËelinjih paπa i evidencije pËelara i pËelinjaka.
Odobrena sredstva isplatit Êe se iz proraËuna grada Jastrebarskog
na æiro raËun broj: 2360000-1101580196.
KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-24
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

Na temelju Ëlanka 45. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici odræanoj 04. lipnja
2008. godine, donijelo je

ZA K L J U »A K
o financijskoj pomoÊi
Odobrava se Svetojanskim maæoretkinjama financijska pomoÊ
u iznosu od 10.000,00 kuna (slovima: desettisuÊa kuna) u svrhu
podmirenja dijela troπkova organizacije meunarodne smotre
maæoretkinja povodom obiljeæavanja 10 godina rada, koja Êe se
odræati 22. lipnja 2008. godine u Gorici Svetojanskoj.
Odobrena sredstva isplatit Êe se iz proraËuna grada
Jastrebarskog.
KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-25
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.
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Na temelju Ëlanka 45. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici odræanoj 04. lipnja
2008. godine, donijelo je

ZA K L J U »A K
o davanju suglasnosti Glazbenoj πkoli Jastrebarsko
za prenamjenu sredstava
Daje se suglasnost Glazbenoj πkoli Jastrebarsko za prenamjenu
odobrenih sredstava u proraËunu grada Jastrebarskog za 2008. godinu
i to s pozicije R0042 - ”plaÊe za zaposlene” u iznosu od 15.807,56
kuna (slovima: petnaesttisuÊaosamstosedam kuna i pedesetπest lipa),
u svrhu plaÊanja osobe koja obavlja poslove loæaËa/domara temeljem
Ugovora o djelu za 1., 2., 3. i 4. mjesec 2008. godine.
KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-32
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

Na temelju Ëlanka 45. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici odræanoj 04. lipnja
2008. godine, donijelo je

ZA K L J U »A K
o financijskoj pomoÊi
Odobrava se ”Klubu prijatelja dobrog vina” Pleπivica,
financijska pomoÊ u iznosu od 5.000,00 kuna (slovima: pettisuÊa
kuna) u svrhu podmirenja troπkova vezanih za realizaciju projekta
”Vinske igre 2008”.
Odobrena sredstva isplatit Êe se iz proraËuna grada
Jastrebarskog.
KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-31
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

19. lipnja 2008.

pomoÊ u iznosu od 2.000,00 kuna (slovima: dvijetisuÊe kuna) u
svrhu podmirenja troπkova reprezentacije za obiljeæavanje 30
godina prve generacije Srednje πkole Jastrebarsko.
Odobrena sredstva isplatit Êe se iz proraËuna grada
Jastrebarskog.
KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-30
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

Na temelju Ëlanka 45. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici odræanoj 04. lipnja
2008. godine, donijelo je

ZA K L J U »A K
o financijskoj pomoÊi
Odobrava se Atletskom klubu ”Jastreb 99” Jastrebarsko,
financijska pomoÊ u iznosu od 15.000,00 kuna (slovima:
petnaesttisuÊa kuna) u svrhu podmirenja troπkova organizacije 3.
meunarodne trke Salomon planinskog kupa Hrvatske, 10.
meunarodnog Grand - prix polumaratona ”JASKA 2008” i
”Juniorskog kupa Hrvatske na 5.000 metara”.
Odobrena sredstva isplatit Êe se iz proraËuna grada Jastrebarskog
na æiro raËun 2390001-1100027336.
KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-29
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

Na temelju Ëlanka 45. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici odræanoj 04. lipnja
2008. godine, donijelo je

ZA K L J U »A K
o financijskoj pomoÊi
Na temelju Ëlanka 45. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici odræanoj 04. lipnja
2008. godine, donijelo je

Odobrava se RKT Æupi sv. Petra Apostola, financijska pomoÊ
u iznosu od 5.000,00 kuna (slovima: pettisuÊa kuna) u svrhu
podmirenja dijela troπkova obnove sakralnog objekta Kapela Srce
Isusovo u Novakima Petrovinskim.

ZA K L J U »A K
o financijskoj pomoÊi

Odobrena sredstva isplatit Êe se iz proraËuna grada Jastrebarskog
na æiro raËun 2360000-1101842059 s naznakom ”Za adaptaciju
kapele”.

Odobrava se Organizacijskom odboru za obiljeæavanje 30
godina prve generacije Srednje πkole Jastrebarsko, financijska

KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-28
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.

19. lipnja 2008.

SLUÆBENI VJESNIK
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

Na temelju Ëlanka 45. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici odræanoj 04. lipnja
2008. godine, donijelo je

ZA K L J U »A K
o financijskoj pomoÊi
Odobrava se Karate klubu ”JASTREB” Jastrebarsko, financijska
pomoÊ u iznosu od 5.000,00 kuna (slovima: pettisuÊa kuna) u svrhu
podmirenja dijela troπkova organizacije Æupanijskog prvenstva u
karateu, koje se odræalo 16. prosinca 2007. godine u Jastrebarskom.
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o financijskoj pomoÊi

Odobrava se tvrtki Ugostiteljstvo i trgovina ”Mozart” vl.
Jadranka RaËki, Novaki Petrovinski 79, financijska pomoÊ u iznosu
od 5.000,00 kuna (slovima: pettisuÊa kuna) u svrhu podmirenja
dijela troπkova organizacije manifestacije ”Dani mode, ljepote i
vjenËanja Mozart 2008”.
Odobrena sredstva isplatit Êe se iz proraËuna grada Jastrebarskog
na æiro raËun broj 2360000-1101191588.
KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-36
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

Odobrena sredstva isplatit Êe se iz proraËuna grada Jastrebarskog
na æiro raËun Karate kluba ”JASTREB” Jastrebarsko broj:
2360000-1101494926, matiËni broj 1471155.
KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-27
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

Na temelju Ëlanka 45. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici odræanoj 04. lipnja
2008. godine, donijelo je

ZA K L J U »A K
o financijskoj pomoÊi
Odobrava se Udruzi umirovljenika ”Prigorje” iz Jastrebarskog,
financijska pomoÊ u iznosu od 2.000,00 kuna (slovima: dvijetisuÊe
kuna) u svrhu podmirenja troπkova prijevoza za sudjelovanje na
14. umirovljeniËkim igrama u Vrbovcu.

Na temelju Ëlanka 45. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici odræanoj 04. lipnja
2008. godine, donijelo je

ZA K L J U »A K
o financijskoj pomoÊi
Odobrava se Glazbenoj πkoli Jastrebarsko, financijska pomoÊ
u iznosu od 5.000,00 kuna (slovima: pettisuÊa kuna) u svrhu
podmirenja troπkova posjete Glazbenoj πkoli ”Blagoje Bersa” u
Zadru.
Odobrena sredstva isplatit Êe se iz proraËuna grada
Jastrebarskog.
KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-34
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

Odobrena sredstva isplatit Êe se iz proraËuna grada
Jastrebarskog.
KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-37
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

Na temelju Ëlanka 45. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici odræanoj 04. lipnja
2008. godine, donijelo je

Na temelju Ëlanka 45. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici odræanoj 04. lipnja
2008. godine, donijelo je

ZA K L J U »A K
o financijskoj pomoÊi
Odobrava se Kulturno-umjetniËkom druπtvu ”CVIJET”
CvetkoviÊ, financijska pomoÊ u iznosu od 5.000,00 kuna (slovima:
pettisuÊa kuna) u svrhu zaπtite i registracije koreografije KUD-a
”CVIJET” ”CVETKOVA»KI ©KAPULARI” pri ZAMP-u.
Odobrena sredstva isplatit Êe se iz proraËuna grada Jastrebarskog
na æiro raËun KUD-a ”CVIJET” CvetkoviÊ broj: 23900011100335896.
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KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-33
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

Na temelju Ëlanka 45. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici odræanoj 04. lipnja
2008. godine, donijelo je

ZA K L J U »A K
o darovanju fotokopirnog aparata Gradskom
druπtvu Crvenog kriæa Jastrebarsko
Gradsko poglavarstvo grada Jastrebarskog daruje Gradskom
druπtvu Grvenog kriæa Jastrebarsko rashodovani fotokopirni
aparat CANON ND 1550 (iz 1995. godine), inventarni broj
0037.
KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-35
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

19. lipnja 2008.

poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici odræanoj 04. lipnja
2008. godine, donijelo je

ZA K L J U »A K
o izmjeni ZakljuËka KLASA: 022-05/08-01/04,
URBROJ: 238/12-03-08-15 od
22. travnja 2008. godine
U ZakljuËku Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
KLASA: 022-05/08-01/04, URBROJ: 238/12-03-08-15 od 22.
travnja 2008. godine, u toËki I. iznos od ”21.250,00 kuna” mijenja
se u iznos ”25.000,00 kuna”.
KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-21
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

Temeljem Ëlanka 4. Zakona o savjetima mladih (”Narodne
novine”, broj 23/07) i Ëlanka 24. Statuta grada Jastrebarskog
(”Sluæbeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
vijeÊe grada Jastrebarskog na 17. sjednici odræanoj 11. lipnja 2008.
godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Gradskog savjeta mladih
grada Jastrebarskog
1. OP∆E ODREDBE

Na temelju Ëlanka 45. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06) i Ëlanka 5. stavka
2. Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine
(”Sluæbeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 1/02 i 2/02), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog, na 39. sjednici odræanoj 04. lipnja
2008. godine, donijelo je

ZA K L J U »A K
o odreivanju radnog vremena benzinske postaje
”TIFON” Jastrebarsko, »abdin 72
Odobrava se benzinskoj postaji ”TIFON” Jastrebarsko, »abdin
72, da u zimskom radnom vremenu radi od 06,00 sati do 23,00
sati, a u ljetnom radnom vremenu od 06,00 sati do 24,00 sati sve
dane u tjednu, blagdanima i praznicima.
KLASA: 022-05/08-01/05
URBROJ: 238/12-02-08-23
Jastrebarsko, 04. lipnja 2008.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris KlemeniÊ, v.r.

»lanak 1.
Ovom odlukom osniva se Gradski savjet mladih Grada
Jastrebarskog (u nastavku teksta Savjet) koji svojim radom kao
savjetodavno tijelo predstavniËkog tijela osigurava utjecaj mladih
na donoπenje odluka za razrjeπavanje njihovih problema i bolji
poloæaj u lokalnoj sredini.
Ujedno, ovom se Odlukom utvruje broj Ëlanova i osnovna mjerila
za sastav Ëlanova Savjeta, postupak izbora predsjednika i Ëlanova
Savjeta, djelokrug i naËin rada Savjeta, postupak donoπenja poslovnika
o radu i programa rada Savjeta, osnivanje povremenih i stalnih radnih
tijela Savjeta za operativniju provedbu programa i drugih posebnih
sadræaja iz djelokruga Savjeta, a od interesa za mlade i problematiku
mladih, financiranje, prostorne i druge uvjete za njegov rad, te naËin
obavljanja administrativnih poslova za potrebe Savjeta.
»lanak 2.
Savjet svojim djelovanjem, prijedlozima i miπljenjima ima
utjecaj na pripremu, donoπenje i provedbu odluka Gradskog vijeÊa
koje su od interesa za mlade, a time i na bolji poloæaj mladih u
lokalnoj sredini i razrjeπavanje problema mladih.
2. BROJ I SASTAV »LANOVA SAVJETA
»lanak 3.

Na temelju Ëlanka 45. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko

Savjet ima 9 Ëlanova, a u ukupan broj Ëlanova ukljuËeni su
predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta koji se biraju iz reda
izabranih Ëlanova Savjeta.

19. lipnja 2008.

SLUÆBENI VJESNIK

U Savjet se biraju mladi u dobi od petnaest (15) do dvadeset
devet (29) godina, koji imaju prebivaliπte na podruËju Grada, tako
da se osigura ravnomjerna zastupljenost razliËitih dobnih skupina,
prema vrstama πkolske i studentske populacije mladih, te
zastupljenost mladih iz reda onih koji se profesionalno ili
volonterski bave struËnim radom iz pojedinih podruËja djelokruga
rada Savjeta od interesa mladih i skrbi za mlade.
Prema mjerilima iz prethodnog stavka ovoga Ëlanka u Savjet
se biraju 3 Ëlana iz reda πkolske populacije, 3 Ëlana iz reda
studentske populacije i 3 Ëlana iz reda mladih koji se profesionalno
ili volonterski bave struËnim radom iz pojedinih podruËja
djelokruga rada Savjeta od interesa mladih i skrbi za mlade.
3. JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA
IZBOR »LANOVA SAVJETA
»lanak 4.
»lanove Savjeta bira Gradsko vijeÊe iz reda kandidata
predloæenih na temelju javnog poziva objavljenog u lokalnim
medijima.
Kandidate za Ëlanove Savjeta predlaæu udruge mladih i udruge
koje se bave mladima, uËeniËka vijeÊa, studentski zborovi i drugi
oblici organiziranja mladih, koji su registrirani i djeluju na podruËju
Grada.
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»lanak 7.

Ako zaprimljeni prijedlog kandidata nije pravovremen ili
pravilno sastavljen s propisanim dokazima u prilogu, Odbor Êe
odbiti njegov prijam.
Ako predstavnik ovlaπtenog predlagatelja i nadalje zahtijeva
njezin prijam, Odbor Êe ga zaprimiti i sastaviti sluæbenu zabiljeπku
o utvrenim nepravilnostima.
Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun ili
nepravilno sastavljen, neÊe se razmatrati.
»lanak 8.
Odbor za izbor i imenovanja, na temelju pravovaljanih i uredno
zaprimljenih prijedloga od ovlaπtenih predlagatelja sastavlja liste
kandidata za izbor Ëlanova Savjeta.
Ukupan broj lista kandidata sastavlja se prema vrsti i broju
mjerila o zastupljenosti pojedinih skupina mladih u Savjetu,
odreenim Ëlankom 3. ove Odluke.
Broj kandidata za Ëlanove Savjeta na svakoj pojedinoj listi
odreuje se prema ukupno predloæenom broju kandidata za svaku
listu, na temelju pravovaljanih i uredno zaprimljenih prijedloga za
izbor Ëlanova Savjeta.
»lanak 9.

Svojstvo predlagatelja za prijedlog kandidata za izbor Ëlanova
Savjeta dokazuje se izvatkom iz registra udruga ili drugog registra
u koji se upisuju organizirani oblici mladih.

Izbor Ëlanova Savjeta provodi Gradsko vijeÊe na temelju lista
kandidata za izbor Ëlanova Savjeta koje je sukladno ovoj Odluci,
Statutu i Poslovniku o radu Gradskog vijeÊa utvrdio Odbor za izbor
i imenovanja.

»lanak 5.

Postupak izbora Ëlanova Savjeta provodi se tajnim glasovanjem,
tako da se na svakoj listi zaokruæi broj kandidata koji se bira za
pojedinu skupinu mladih, odnosno da ukupni broj zaokruæenih
kandidata na svakoj listi odgovara broju Ëlanova Savjeta koji se
bira prema mjerilima iz Ëlanka 3. ove Odluke.

Odluku o javnom pozivu na podnoπenje prijedloga kandidata
za izbor Ëlanova Savjeta donosi Gradsko vijeÊe veÊinom svojih
Ëlanova.
Odlukom iz stavka 1. ovoga Ëlanka utvruje se obvezatni sadræaj
javnog poziva u skladu s ovom Odlukom, Zakonom i Statutom.
Javni poziv za podnoπenje prijedloga kandidata za izbor Ëlanova
Savjeta, obvezatno sadræava:
- podatke i uputu ovlaπtenim predlagateljima koji se pozivaju
da u odreenom roku podnesu prijedlog kandidata za izbor Ëlanova
Savjeta,
- podatke o predloæenim kandidatima i naËin sastavljanja
prijedloga,
- ovlaπteno tijelo kojem se predaju prijedlozi kandidata,
- mjesto i vrijeme predaje,
- potpisane izjave kandidata o prihvatu prijedloga za izbor Ëlana
Savjeta i
- druge potrebne podatke i dokaze
kako bi se na nedvojben naËin utvrdili pravovaljani prijedlozi
kandidata za izbor Ëlanova Savjeta, te
- pouku o pravnom lijeku o zaπtiti prava podnositelja prijedloga
i predloæenih kandidata, ako su im povrijeena prava u postupku
predlaganja kandidata za izbor Ëlanova Savjeta.
»lanak 6.
Prijedlozi kandidata za izbor Ëlanova Savjeta sastavljeni
sukladno objavljenom javnom pozivu i ovoj Odluci, ovlaπteni
predlagatelji predaju Odboru za izbor i imenovanja Gradskog VijeÊa
Grada, prema uputama iz javnog poziva.
Zaprimljene prijedloge iz stavka 1. ovog Ëlanka, Odbor je duæan
pregledati i utvrditi njihovu ispravnost, te potvrditi datum primitka.

Izabrani su kandidati koji su na pojedinoj listi dobili najveÊi
broj glasova Ëlanova Gradskog VijeÊa, do ukupnog broja Ëlanova
Savjeta koji se bira.
Ako su dva ili viπe kandidata na pojedinoj listi dobili isti broj
glasova, a do ukupnog broja na listi moæe biti izabran joπ jedan
Ëlan Savjeta, glasovanje se do ukupnog broja Ëlanova ponavlja za
kandidate s liste koji su dobili isti najveÊi broj glasova.
5. PREDSJEDNIK SAVJETA
»lanak 10.
Savjet ima predsjednika koji predstavlja Savjet, saziva sjednice
Savjeta i predsjedava im, a zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.
Predsjednik Savjeta bira se na prvoj konstituirajuÊoj sjednici Savjeta
nakon provedenih izbora za Ëlanove Savjeta, a biraju ga Ëlanovi Savjeta
iz reda izabranih Ëlanova Savjeta, veÊinom svih Ëlanova.
»lanak 11.
Postupak izbora predsjednika Savjeta provodi se tajnim
glasovanjem na naËin utvren poslovnikom o radu Savjeta.
Zamjenik predsjednika bira se na isti naËin i prema istom
postupku kao i predsjednik Savjeta.
Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta je dvije
godine i istovjetan je s mandatom Ëlanova Savjeta.
Ako predsjednik Savjeta bude razrijeπen duænosti prije isteka
mandata, postupak izbora predsjednika provodi se na isti naËin i
po istom postupku, a njegov mandat traje najdulje do isteka mandata
Ëlanova Savjeta izabranih na redovitim izborima.
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6. MANDAT »LANOVA

19. lipnja 2008.

Predsjednik Savjeta duæan je na prijedlog najmanje 1/3 Ëlanova
Savjeta sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta.

»lanak 12.
Mandat Ëlanova Savjeta je dvije godine i mogu ponovno biti
izabrani za Ëlana Savjeta.
Gradsko vijeÊe Êe razrijeπiti Ëlana Savjeta i prije isteka mandata,
ako to osobno zatraæi, ako je napunio 30 godina æivota, ako iz
neopravdanih razloga ne nazoËi sjednicama Savjeta, te ako je
pravomoÊnom presudom osuen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju duljem od πest mjeseci.
Nakon razrjeπenja izabranog Ëlana Savjeta iz razloga utvrenih
u stavku 2. ovoga Ëlanka, novi Ëlan Savjeta postaje sljedeÊi kandidat
s liste kandidata za izbor Ëlanova Savjeta, prema broju dobivenih
glasova na provedenim izborima.
7. DJELOKRUG RADA
»lanak 13.
U sklopu djelokruga rada Savjet:
- bira predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta,
- donosi poslovnik o radu Savjeta,
- donosi financijski plan,
- donosi Program rada Savjeta,
- osniva stalna i povremena radna tijela, te bira i razrjeπava
Ëlanove radnih tijela,
- predlaæe Gradskom vijeÊu donoπenje odluka, programa i
drugih akata od interesa za mlade i bolji poloæaj mladih na podruËju
Grada,
- predlaæe Gradskom vijeÊu raspravu o pojedinim pitanjima od
znaËenja za unapreenje poloæaja mladih na podruËju Grada, te
naËinu rjeπavanja navedenih pitanja,
- daje miπljenja i primjedbe Gradskom vijeÊu prilikom
donoπenja odluka, mjera, programa i drugih akata koji su od
osobitog znaËenja za unaprjeivanje poloæaja mladih na podruËju
Grada,
- sudjeluje u izradi i praÊenju provedbe lokalnog programa
djelovanja za mlade,
- priprema izvjeπÊa nadleænim tijelima koja se bave problemima
mladih, a prema potrebi predlaæe i donoπenje programa za
otklanjanje nastalih problema i poboljπanje poloæaja mladih u
sklopu lokalnog programa djelovanja za mlade,
- predlaæe mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o
skrbi za mlade sukladno lokalnim programima djelovanja za mlade,
- skrbi o informiranju mladih o svim pitanjima znaËajnim za
unapreivanje poloæaja mladih, potiËe meusobnu suradnju sa
savjetima mladih opÊina, gradova i æupanija u RH, te suradnju i
razmjenu iskustava s odgovarajuÊim tijelima drugih dræava i
meunarodnih organizacija,

»lanak 15.
Savjet o pitanjima iz djelokruga rada moæe odluËivati i donositi
akte, ako je na sjednici nazoËna veÊina Ëlanova Savjeta.
Savjet odluËuje veÊinom glasova prisutnih Ëlanova, ako ovom
Odlukom i zakonom nije odreeno drukËije.
»lan Savjeta koji ima osobni interes u donoπenju odluka o nekim
pitanjima, moæe sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet
od glasovanja i odluËivanja.
IzuzeÊe Ëlana Savjeta od glasovanja je obvezatno, ako se
odluËuje o pitanjima u vezi s projektima u kojima sudjeluje osobno
i pravnim osobama u kojima on ima udio u vlasniπtvu.
»lanak 16.
U radu Savjeta mogu sudjelovati i osobe koje nisu Ëlanovi
Savjeta, ako svojim radom mogu pridonijeti boljem radu Savjeta u
pripremi struËnih podloga za zauzimanje stajaliπta u postupku
izrade, donoπenja i provedbe Programa rada Savjeta i drugih akata
iz djelokruga rada Savjeta, te davanju miπljenja, prijedloga i
preporuka Gradskom vijeÊu u vezi s donoπenjem odluka i programa
od interesa za mlade.
Osobe iz stavka 1. ovoga Ëlanka sudjeluju u radu Savjeta, ali
bez prava glasovanja na sjednicama Savjeta.
Na sjednice Savjeta se, prema potrebi, pozivaju i predstavnici
pojedinih tijela Grada, ako to zahtijeva sadræaj dnevnog reda o
kojem raspravlja i odluËuje Savjet.
9. POSLOVNIK O RADU
»lanak 17.
Savjet donosi poslovnik o svom radu, kojim se pobliæe ureuje
naËin rada Savjeta i njegovih radnih tijela, postupak izbora i
razrjeπenja predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta i Ëlanova
radnih tijela Savjeta u skladu s ovom Odlukom.
Poslovnik o radu Savjeta donosi se veÊinom glasova svih
Ëlanova Savjeta.
10. PROGRAM RADA
»lanak 18.
Svoj rad Savjet temelji na programu rada koji donosi veÊinom
Ëlanova Savjeta.
Program rada donosi se za kalendarsku godinu, a sadræava
godiπnje aktivnosti Savjeta u skladu s njegovim djelokrugom rada.

8. NA»IN RADA SAVJETA

Program rada Savjeta, uz sadræaje na kojima sudjeluje u
pripremi, donoπenju i provedbi odluka i drugih akata od interesa
za mlade, a predvieni su programom rada Gradskog vijeÊa,
obuhvaÊa i ostale sadræaje u sklopu djelokruga rada Savjeta za
poboljπanje poloæaja mladih, ukljuËivanje mladih u razrjeπavanje
njihovih problema i lokalnu zajednicu, te organiziranje tematskih
foruma, tribina i radionica radi boljeg informiranja mladih i
suradnje s mladima u Republici Hrvatskoj i πire.

»lanak 14.

»lanak 19.

Savjet radi na sjednicama koje se odræavaju kao redovite i
izvanredne, a saziva ih predsjednik Savjeta.

Ako su programom rada Savjeta za provedbu planiranih sadræaja
predviena financijska sredstva, ta se sredstva, na temelju
financijskog plana, osiguravaju u proraËunu Grada u skladu sa
zakonom i ovom Odlukom.

- podnosi Gradskom vijeÊu na odobrenje financijski plan za
ostvarivanje programa rada Savjeta mladih,
- obavlja i druge poslove u vezi s djelokrugom rada Savjeta.

Redovite sjednice Savjeta predsjednik je duæan sazvati najmanje
jedanput u dva mjeseca.

19. lipnja 2008.
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Iz tih se razloga program rada Savjeta podnosi na odobrenje
Gradskom vijeÊu i to najkasnije do 30. rujna tekuÊe godine za
program koji se provodi u sljedeÊoj kalendarskoj godini.
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»lanak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
”Sluæbenom vjesniku grada Jastrebarskog”.

O svom radu Savjet podnosi godiπnje izvjeπÊe Gradskom vijeÊu.
11. RADNA TIJELA SAVJETA

KLASA: 021-05/08-01/02
URBORJ: 238/12-01-08-8
Jastrebarsko, 11. lipnja 2008.

»lanak 20.
Predsjednica
Gradskog vijeÊa grada Jastrebarskog
dipl. ing. Nadica Æuæak, v.r.

Savjet, prema potrebi, osniva stalna i povremena radna tijela za
pripremu i provedbu Programa rada Savjeta i lokalnih programa
za bolji poloæaj mladih i razrjeπavanje problema mladih.
U radna tijela, osim Ëlanova Savjeta, biraju se i struËnjaci iz
pojedinih podruËja za koja se osnivaju radna tijela, a koji mogu
svojim struËnim znanjima utjecati na bolju pripremu programa i
njihovo ostvarivanje.
Prema potrebi, radna tijela sudjeluju u organiziranju foruma,
tribina, predavanja i radionica za pojedine specijalizirane sadræaje
od interesa za mlade.
12. FINANCIRANJE, PROSTORNI I DRUGI UVJETI
ZA RAD SAVJETA
»lanak 21.
Financijska sredstva za rad Savjeta, prostorne i druge materijalne
uvjete za rad Savjeta, osigurava Grad, a administrativne poslove
za potrebe rada Savjeta obavlja nadleæna upravna tijela Grada Upravni odjel za druπtvene djelatnosti i Gradska sluæba.
Za svoj rad Ëlanovi Savjeta ne primaju naknadu, a naknada
troπkova vezana za rad Savjeta, osigurava se u skladu s ovom
Odlukom, te opÊim aktima Grada kojima se ureuju materijalni
troπkovi zaposlenih u upravnim tijelima Grada.
13. ME–USOBNA SURADNJA

Na temelju Ëlanka 45. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06) i Ëlanka 10a Zakona
o poljoprivrednom zemljiπtu (”Narodne novine”, broj 66/01, 87/
02, 48/05 i 90/05), Gradsko vijeÊe grada Jastrebarskog, na 17.
sjednici odræanoj 11. lipnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijih ponuaËa za zakup
poljoprivrednog zemljiπta
»lanak 1.
Na natjeËaj za zakup poljoprivrednog zemljiπta objavljen n
oglasnoj ploËi Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog 19.
oæujka 2008. godine, pristigle su ponude od devet ponuaËa.
»lanak 2.
Sukladno Ëlanku 33a Zakona o poljoprivrednom zemljiπtu,
fiziËka i pravna osoba ima prvenstveno pravo zakupa, uz uvjet da
prihvati najviπi iznos zakupnine koji je ponudio bilo koji od
ponuaËa koji ispunjava natjeËajne uvjete.

»lanak 22.
Savjet surauje sa savjetima mladih na podruËju Republike
Hrvatske, organiziranim oblicima mladih drugih dræava, te
meunarodnim organizacijama mladih, a osobito na razmjeni
iskustava i programa za poboljπanje poloæaja mladih i razrjeπavanju
problema mladih.
14. PRIJELAZNE I ZAVR©NE ODREDBE
»lanak 23.
Ako su podnositelju prijedloga za izbor kandidata Savjeta u
postupku podnoπenja prijedloga povrijeena prava, ovlaπteni
predlagatelj ima pravo æalbe.

»lanak 3.
Kao najpovoljniji ponuaËi utvruju se:
Broj kat.
Ëestice
2493
2497
2500
2507
2510

PonuaËzakupac
BoriËeviÊ Ljerka
BoriËeviÊ Ljerka
BatuπiÊ Ivica
©egudoviÊ Mirko
©egudoviÊ Mirko

Adresa
CvetkoviÊ 164
CvetkoviÊ 164
CvetkoviÊ 177
CvetkoviÊ 152
CvetkoviÊ 152

Zakupnina
(kn) .
11.000,00
16.099,00
17.180,00
16.029,00
7.739,00

»lanak 4.

Æalba se podnosi Odboru za statut i poslovnik Gradskog vijeÊa
u roku 48 sati od dana odbijanja prijama prijedloga. O podnesenoj
æalbi komisija je duæna odluËiti u roku 48 sati od dana podnoπenja
æalbe.

OvlaπÊuje se gradonaËelnik grada Jastrebarskog da s
najpovoljnijim ponuaËima iz Ëlanka 3. ove Odluke sklopi ugovor
o zakupu na rok od 3 (tri) godine.

Odbor za statut i poslovnik provjerava formalnu ispravnost
odbijenog prijedloga kandidata za izbor Ëlanova Savjeta, a njezina
odluka je konaËna i obvezuje Odbor za izbor i imenovanja u izradi
lista kandidata za izbor Ëlanova Savjeta.

KLASA: 022-05/08-01/02
URBROJ: 238/12-01-08-5
Jastrebarsko, 11. lipnja 2008.

»lanak 24.
Nakon provedenih izbora prvu konsituirajuÊu sjednicu Savjeta
saziva predsjednik/predsjednica Gradskog vijeÊa, a sjednici
predsjedava najstariji Ëlan Savjeta do izbora predsjednika Savjeta.

Predsjednica
Gradskog vijeÊa grada Jastrebarskog
dipl. ing. Nadica Æuæak, v.r.
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Na temelju Ëlanka 78. Zakona o prostornom ureenju i gradnji
(”Narodne novine”, broj 76/07) i Ëlanka 45. Statuta grada
Jastrebarskog (”Sluæbeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01
i 1/06), Gradsko vijeÊe grada Jastrebarskog na 17. sjednici odræanoj
11. lipnja 2008. godine donijelo je

Odluku o izradi
II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
GRADA JASTREBARSKOG
OP∆E ODREDBE

19. lipnja 2008.

- Uvoenje ”pojmovnika” u cilju usklaenja s ”novim”
zakonom,
- Usklaivanje s Izmjenama i dopunama Prostornog plana
ZagrebaËke æupanije,
- Objedinjavanje svih dosadaπnjih izmjena i dopuna PPUG u
jedinstveni elaborat,
- Prijenos elaborata na nove digitalne katastarske podloge u
vektorskom obliku, uz preklapanje s novom Hrvatskom osnovnom
kartom mj 1:5000 i novim digitalnim ortofoto podlogama mj. 1:5000
- Savladavanje ograniËenja proisteklih iz zakonskih postavki.

»lanak 1.

»lanak 7.

Donosi se Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana
Grada Jastrebarskog (u daljnjem tekstu: Odluka).

Posebni ciljevi koje je potrebno ostvariti izradom ovog Plana
su slijedeÊi:

»lanak 2.

- Korekcije graevinskih podruËja naselja za gradnju obiteljskih
kuÊa,

Odlukom se utvruje pravna osnova za izradu II. izmjena i
dopuna Prostornog plana Grada Jastrebarskog (u daljnjem tekstu:
Plan), obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i
programska polaziπta Plana, popis potrebnih struËnih podloga za
izradu Plana, naËin pribavljanja struËnih rjeπenja, vrsta i naËin
pribavljanja kartografskih podloga, popis tijela i osoba odreenih
posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana iz podruËja
svog djelokruga, te drugih sudionika koji Êe sudjelovati u izradi
Plana, rokovi za izradu Plana, te izvori financiranja Plana.

- Korekcije graevinskih podruËja za izdvojene namjene
(gospodarska namjena, turistiËko-rekreativna namjena te πport i
rekreacija),

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA

»lanak 8.

»lanak 3.
Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi
Zakona o prostornom ureenju i gradnji (”Narodne novine”, broj
76/07), (u daljnjem tekstu: Zakon), poglavito Ëlanka 26., Ëlanka
73., Ëlanka 74. i Ëlanka 78.
OBUHVAT PLANA

- Ucrtavanje graevinskih podruËja za izdvojene namjene
(groblja),
- Korekcije u odredbama za provoenje postojeÊeg Plana
obzirom na uoËene nedostatke,
- Usklaivanje Plana i utvrivanje zahvata u prostoru u svezi sa
zahtjevima nadleænih institucija po pojedinim temama.

Do sad uoËene konkretne potrebe za izmjenom plana:
- Preuzimanja elemenata Prometne studije Jastrebarskog kao
obaveze za planove niæeg reda (UPU Jastrebarskog)
- Definiranje minimalnih πirina prometnica kao prilaz parcelama
na kojima je moguÊa gradnja kako na podruËju samog grada
Jastrebarsko tako i za naselja na podruËju Ëitavog podruËja Grada
(prema uvjetima iz ”novog” Zakona),
- Definiranje granice obuhvata UPU grada Jastrebarsko

»lanak 4.
Obuhvat Plana je podruËje jedinice lokalne samouprave Grad
Jastrebarsko u svojim administrativnim granicama u kojim je raen
i temeljni plan (PPUG) Jastrebarsko.
OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA
»lanak 5.
Tijekom promjene vaæeÊeg Prostornog plana ureenja Grada
Jastrebarskog pokazala se potreba za izmjenama nekih elemenata
Plana. To se u prvom redu odnosi na korekciju zona graevinskih
podruËja naselja i zona izdvojenih namjena izvan naselja. Uz to
utvreni su problemi pri izdavanju lokacijskih dozvola u skladu s
novim Zakonom pa je potrebno u PPUG ugraditi odgovarajuÊa
rjeπenja za taj problem.

- Korekcije zona posebne namjene
- Usklaenje graevnog podruËja naselja »abdin s rjeπenjem iz
UPU Gospodarske zone Jalπevac
- Definiranje moguÊnosti i obima izgradnje ostalih sadræaja osim
stambenih u graevnim podruËjima naselja ostalih sadræaja,
- Definiranje visina objekata u gospodarskoj zoni kroz Odredbe
za provoenje koje su sad ograniËavajuÊi faktor zbog tehnoloπkih
potreba pojedinih gospodarskih subjekata,
- Definiranje maksimalne povrπine gospodarskih objekata kroz
Odredbe za provoenje u zonama graevinskih podruËja naselja
(recimo 1.000 m2)
- Precizna evidencija zona zaπtite kulturne baπtine proisteklih
iz Konzervatorske studije,

Osim toga, kroz javni uvid oËekuje se odreeni broj zahtjeva
za intervencijama u graevinskim podruËjima naselja.

- Uvjetovanje primjene reæima ponaπanja kroz Odredbe za
provoenje u zonama zaπtite kulturne baπtine uvjetovanjem
proglaπenja bar ”preventivne zaπtite” od strane nadleænog
ministarstva u tim zonama.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZI©TA PLANA

- Nagibi krovova, minimalne i maksimalne izgraenosti parcela,
minimalne πirine parcela na kojima se dozvoljava gradnja

»lanak 6.

- Redefiniranje reæima koriπtenja i zaπtite πumskih povrπina na
podruËju Grada,

Osnovni ciljevi izrade II. izmjena i dopuna PPUG Jastrebarsko,
sukladno Zakonu su:
- Usklaivanje s novim Zakonom,

- Provjera koridora brze æeljeznice Rijeka - Zagreb
- Provjera koridora autoceste Rijeka - Zagreb

19. lipnja 2008.

SLUÆBENI VJESNIK
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POPIS POTREBNIH STRU»NIH PODLOGA
POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

ËistoÊe, odræavanje javnih povrπina i nerazvrstanih cesta, prijevoz
putnika u javnom prometu) na podruËju Grada Jastrebarskog,

»lanak 9.

- Druπtveni i znaËajniji gospodarski subjekti koji djeluju ili imaju
namjeru djelovanja na podruËju obuhvata Plana.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit Êe
nadleæna tijela i osobe.

»lanak 13.

»lanak 10.

(1) Primjenom Ëlanka 79. Zakona tijela i osobe iz prethodnog
Ëlanka pozivaju se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu
Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat Êe se
da zahtjeva nema.

StruËni izraivaË Plana bit Êe odabran postupkom predvienim
Zakonom o javnoj nabavi. StruËni izraivaË Êe u dogovoru sa
sluæbama Grada Jastrebarskog i nadleænim institucijama izraivati
potrebna struËna rjeπenja.

(2) Zahtjev sadræi podatke, planske smjernice, propisane
dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti vaæeÊi propisi i njihove
odredbe, te struËni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi
u obuhvatu Plana.

VRSTA I NA»IN PRIBAVLJANJA
KARTOGRAFSKIH PODLOGA

(3) Ukoliko se, temeljem Zakona ili drugog zakona ili
podzakonskog akta, tijekom izrade i postupka donoπenja Plana
pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat Êe se
sukladni ovom Ëlanku Odluke uz posebno obrazloæenje.

NA»IN PRIBAVLJANJA STRU»NIH RJE©ENJA

»lanak 11.
Sukladno odredbama Ëlanka 17. Pravilnika o sadræaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova (”Narodne novine”, broj
106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) kartografski prikazi Plana Êe se
izraditi na Topografskoj karti mjerila 1:25.000 (TK25) a prikaz
graevinskih podruËja na karti mj. 1:5.000 koje je kombinacija
vektorske digitalne katastarske podloge 1:5.000, digitalne ortofoto
podloge mj. 1:500 te Hrvatske osnovne karte 1:5.000 (HOK).
Traæene podloge pribavit Êe nositelj izrade Plana.
POPIS TIJELA I OSOBA ODRE–ENIH POSEBNIM
PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA
IZ PODRU»JA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH
SUDIONIKA, KOJI ∆E SUDJELOVATI U IZRADI PLANA
»lanak 12.
Tijela i osobe koje za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne
zahtjeve i sudjeluju u postupku njegove izrade su:
- Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za
materijalne resurse, Sluæba za nekretnine, graditeljstvo i zaπtitu
okoliπa,
- Ministarstvo unutarnjih poslova, PU ZagrebaËka,
- Dræavna uprava za zaπtitu i spaπavanje,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaπtitu kulturne baπtine,
Konzervatorski odjel u Zagrebu,
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaπtitu prirodne baπtine,
- Hrvatske æeljeznice
- Hrvatske ceste,
- Autocesta Rijeka - Zagreb
- Hrvatska agencija za telekomunikacije,
- Hrvatska elektroprivreda,
- Hrvatske vode,
- Hrvatske πume,
- Zavod za prostorno ureenje ZagrebaËke æupanije,
- Ured uprave u ZagrebaËkoj æupaniji nadleæan za izdavanje
akata,
- OdaπiljaËi i veze d.o.o.,
- TrgovaËka druπtva, javne ustanove, sluæbe, pravne i fiziËke
osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti (vodoopskrba,
odvodnja, opskrba toplinskom energijom i plinom, odræavanje

ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH
POJEDINIH ETAPA I ROK ZA PRIPREMU
ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA
»lanak 14.
(1) Utvruju se rokovi trajanja postupka izrade i donoπenja Plana
po etapama kako slijedi:
- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i
propisani dokumenti) za izradu Plana: najviπe 30 dana od dana
zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,
- Izrada polaziπta i ciljeva prostornog ureenja sa provedbom
struËne rasprave i usvajanjem Koncepcije prostornog ureenja:
izraeno
- Izrada plana prostornog ureenja sa provedbom prethodne
rasprave o Nacrtu prijedloga Plana, te elaboracija Prijedloga Plana
sa saæetkom: obavljeno
- Utvrivanje Prijedloga Plana za javnu raspravu i objava javne
rasprave: u tijeku
- PoËetak javne rasprave: najviπe 10 dana od utvrivanja
Prijedloga Plana na Poglavarstvu,
- Trajanje javne rasprave: 15 dana,
- Izrada IzvjeπÊa o javnoj raspravi: najviπe 30 dana od zadnjeg
dana roka za dostavu prijedloga i primjedbi s javne rasprave,
- Izrada Nacrta konaËnog prijedloga Plana i nacrta Odluke o
donoπenju Plana: najviπe 15 dana od usvajanja izvjeπÊa o javnoj
raspravi na Poglavarstvu,
- Pribavljanje miπljenja o poπtivanju zahtjeva iz Ël. 79. odnosno
oËitovanja iz Ël. 90. Zakona o prostornom ureenju i gradnji: 30
dana od dana zaprimanja zahtjeva,
- Izrada i utvrivanje KonaËnog prijedloga Plana i prijedloga
Odluke o donoπenju Plana: najviπe 15 dana od dana zaprimanja
zadnjeg miπljenja,
- Donoπenje Plana: najviπe 15 dana od utvrivanja KonaËnog
prijedloga Plana i prijedloga Odluke o donoπenju Plana na
Poglavarstvu.
- Elaboracija Plana: najviπe 15 dana od dana donoπenja Plana
na VijeÊu.
Ukoliko iz objektivnih razloga doe do pomaka u rokovima iz
prethodnog stavka (potreba pribavljanja kartografske podloge,
veliki broj /viπe od 50/ dostavljenih primjedbi i prijedloga s javne
rasprave i sl.), isti se pomiËu, ali se ne mijenja trajanje pojedine
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etape, πto Êe se smatrati sukladno ovom Ëlanku uz posebno
obrazloæenje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi
odreeni odredbama Zakona.

19. lipnja 2008.
Predsjednica
Gradskog vijeÊa grada Jastrebarskog
dipl. ing. Nadica Æuæak, v.r.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA
AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI
»lanak 15.
(1) Tijekom izrade plana dozvoljava se izdavanje akata kojima
se odobravaju zahvati u prostoru ukoliko su u skladu sa vaæeÊim
PPUG Jastrebarsko.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
»lanak 16.
Izrada Plana financira se u cijelosti iz proraËuna Grada
Jastrebarskog.
ZAVR©NE ODREDBE
»lanak 17.
(1) Ova Odluka stupa na snagu danom objave u ”Sluæbenom
vjesniku grada Jastrebarskog”.
(2) Nadleæno upravno tijelo nositelja izrade Plana obvezuje se
da u roku od najmanje 7 dana od dana objave Odluke:
- sukladno Ëlanku 82. Zakona, obavijesti javnost o izradi Plana,

Na temelju Ëlanka 24. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko vijeÊe
grada Jastrebarskog na 17. sjednici odræanoj 11. lipnja 2008. godine
donijelo je

ZA K L J U »A K
o prihvaÊanju Konsolidiranog izvjeπtaja o
prihodima i rashodima, primicima i izdacima za
razdoblje 01.01.2007. do 31.12.2007. godine
PrihvaÊa se Konsolidirani izvjeπtaj o prihodima i rashodima,
primicima i izdacima za razdoblje 01.01.2007. do 31.12.2007.
godine.
KLASA: 021-05/08-01/02
URBROJ: 238/12-01-08-7
Jastrebarsko, 11. lipnja 2008.
Predsjednica
Gradskog vijeÊa grada Jastrebarskog
dipl. ing. Nadica Æuæak, v.r.

- sukladno Ëlanku 79. Zakona, dostavi Odluku urbanistiËkoj
inspekciji i tijelima i osobama iz Ëlanka 13. ove Odluke s pozivom
na dostavu zahtjeva za izradu Plana.
(3) Obvezuje se nadleæno upravno tijelo nositelja izrade Plana,
da sukladno Ëlanku 61. Zakona, vodi sluæbenu evidenciju o
postupku izrade i donoπenja Plana.
KLASA: 021-05/08-01/02
URBROJ: 238/12-01-08-4
Jastrebarsko, 11. lipnja 2008.
Predsjednica
Gradskog vijeÊa grada Jastrebarskog
dipl. ing. Nadica Æuæak, v.r.

Na temelju Ëlanka 5. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim
ustanovama u kulturi (”Narodne novine”, broj 96/01) i Ëlanka 24.
Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni vjesnik grada
Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko vijeÊe grada
Jastrebarskog na 17. sjednici odræanoj 11. lipnja 2008. godine
donijelo je

RJE©ENJE
o imenovanju ravnateljice
Centra za kulturu Jastrebarsko
Za ravnateljicu Centra za kulturu Jastrebarsko, Dr, F, Tumana
9, Jastrebarsko imenuje se DRAGICA SEVERINAC poËevπi od
dana 11. lipnja 2008. godine, na vrijeme od Ëetiri godine.
KLASA: 021-05/08-01/01
URBROJ: 238/12-01-08-16
Jastrebarsko, 11. lipnja 2008.

Na temelju Ëlanka 35. stavka 5., Ëlanka 53. stavka 3. Zakona o
lokalnoj i podruËnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”,
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumaËenje, 129/05 i 109/07),
Ëlanka 50. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni vjesnik grada
Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06) i Ëlanka 38. Poslovnika Gradskog
vijeÊa grada Jastrebarskog (”Sluæbeni vjesnik grada Jastrebarskog”,
broj 1/06 i 2/06), Gradsko vijeÊe grada Jastrebarskog na 17. sjednici
odræanoj 11. lipnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu, djelokrugu i
naËinu rada upravnih tijela grada Jastrebarskog
»lanak 1.
U Odluci o ustrojstvu, djelokrugu i naËinu rada upravnih tijela grada
Jastrebarskog (”Sluæbeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 1/02) u
Ëlanku 5. iza toËke 5. dodaje se zarez i nove toËke 6. i 7. koje glase:
”6. Ured gradonaËelnika,
7. Upravni odjel za javnu nabavu.”
»lanak 2.
Iza Ëlanka 10. dodaju se Ëlanci 10.a i 10.b koji glase:
”»lanak 10.a”
”Ured gradonaËelnika organizira aktivnosti gradonaËelnika i
zamjenika gradonaËelnika, koordinira njihove odnose s javnoπÊu,
koordinira medijsku promidæbu grada Jastrebarskog, obavlja
poslove protokola, odgovarajuÊe struËne i administrativno-tehniËke
poslove iz djelokruga rada gradonaËelnika i njegova zamjenika,
odgovarajuÊe poslove u svezi sa zastupanjem grada Jastrebarskog,
te organizira rad sa strankama gradonaËelnika i njegova zamjenika.”

19. lipnja 2008.

SLUÆBENI VJESNIK
”»lanak 10.b”

”Upravni odjel za javnu nabavu koordinira i izrauje odgovarajuÊe
struËne podloge vezane uz podruËje javne nabave te predlaæe sustavna
rjeπenja u skladu s vaæeÊim zakonskim propisima, priprma odluke o
poËetku postupaka javne nabave, vodi evidencije postupaka javne
nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, izrauje godiπnji plan nabave
u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama, nadzire realizaciju
nabave po pozicijama proraËuna te izrauje izvjeπÊe o provedenim
postupcima javne nabave prema Uredu za javnu nabavu.”
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PrihvaÊa se IzvjeπÊe o radu Zajednice kulturno-umjetniËkih
udruga grada Jastrebarskog za 2007. godinu.
KLASA: 021-05/08-01/02
URBROJ: 238/12-01-08-14
Jastrebarsko, 11. lipnja 2008.
Predsjednica
Gradskog vijeÊa grada Jastrebarskog
dipl. ing. Nadica Æuæak, v.r.

»lanak 3.
Gradsko poglavarstvo Êe u roku od 30 dana od stupanja na snagu
ove Odluke donijeti pravilnike o unutarnjem ustrojstvu Ureda
gradonaËelnika i Upravnog odjela za javnu nabavu.
»lanak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
”Sluæbenom vjesniku grada Jastrebarskog”.
KLASA: 021-05/08-01/02
URBROJ: 238/12-01-08-6
Jastrebarsko, 11. lipnja 2008.
Predsjednica
Gradskog vijeÊa grada Jastrebarskog
dipl. ing. Nadica Æuæak, v.r.

Na temelju Ëlanka 24. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko vijeÊe
grada Jastrebarskog na 17. sjednici odræanoj 11. lipnja 2008. godine
donijelo je

ZA K L J U »A K
o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu
Gradskog druπtva Crvenog kriæa
Jastrebarsko za 2007. godinu
PrihvaÊa se IzvjeπÊe o radu Gradskog druπtva Crvenog kriæa
Jastrebarsko za 2007. godinu.
KLASA: 021-05/08-01/02
URBROJ: 238/12-01-08-13
Jastrebarsko, 11. lipnja 2008.

Na temelju Ëlanka 24. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko vijeÊe
grada Jastrebarskog na 17. sjednici odræanoj 11. lipnja 2008. godine
donijelo je

ZA K L J U »A K
o prihvaÊanju IzvjeπÊa o poslovanju PoduzetniËkog
centra Jastrebarsko d.o.o. za 2007. godinu
PrihvaÊa se IzvjeπÊe o poslovanju PoduzetniËkog centra
Jastrebarsko d.o.o. za 2007. godinu.
KLASA: 021-05/08-01/02
URBROJ: 238/12-01-08-15
Jastrebarsko, 11. lipnja 2008.
Predsjednica
Gradskog vijeÊa grada Jastrebarskog
dipl. ing. Nadica Æuæak, v.r.

Na temelju Ëlanka 24. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko vijeÊe
grada Jastrebarskog na 17. sjednici odræanoj 11. lipnja 2008. godine
donijelo je

ZA K L J U »A K
o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu
Zajednice kulturno-umjetniËkih udruga
grada Jastrebarskog za 2007. godinu

Predsjednica
Gradskog vijeÊa grada Jastrebarskog
dipl. ing. Nadica Æuæak, v.r.

Na temelju Ëlanka 24. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko vijeÊe
grada Jastrebarskog na 17. sjednici odræanoj 11. lipnja 2008. godine
donijelo je

ZA K L J U »A K
o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu
Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog
za 2007. godinu
PrihvaÊa se IzvjeπÊe o radu Vatrogasne zajednice grada
Jastrebarskog za 2007. godinu.
KLASA: 021-05/08-01/02
URBROJ: 238/12-01-08-12
Jastrebarsko, 11. lipnja 2008.
Predsjednica
Gradskog vijeÊa grada Jastrebarskog
dipl. ing. Nadica Æuæak, v.r.
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Na temelju Ëlanka 24. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko vijeÊe
grada Jastrebarskog na 17. sjednici odræanoj 11. lipnja 2008. godine
donijelo je

ZA K L J U »A K
o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu
Centra za kulturu Jastrebarsko za 2007. godinu
PrihvaÊa se IzvjeπÊe o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za
2007. godinu.
KLASA: 021-05/08-01/02
URBROJ: 238/12-01-08-11
Jastrebarsko, 11. lipnja 2008.
Predsjednica
Gradskog vijeÊa grada Jastrebarskog
dipl. ing. Nadica Æuæak, v.r.

Na temelju Ëlanka 24. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko vijeÊe
grada Jastrebarskog na 17. sjednici odræanoj 11. lipnja 2008. godine
donijelo je

ZA K L J U »A K
o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu
©portske zajednice grada Jastrebarskog
za 2007. godinu
PrihvaÊa se IzvjeπÊe o radu ©portske zajednice grada
Jastrebarskog za 2007. godinu.
KLASA: 021-05/08-01/02
URBROJ: 238/12-01-08-10
Jastrebarsko, 11. lipnja 2008.
Predsjednica
Gradskog vijeÊa grada Jastrebarskog
dipl. ing. Nadica Æuæak, v.r.

Na temelju Ëlanka 24. Statuta grada Jastrebarskog (”Sluæbeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko vijeÊe
grada Jastrebarskog na 17. sjednici odræanoj 11. lipnja 2008. godine
donijelo je

ZA K L J U »A K
o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu
”Komunalnog Jastrebarsko” d.o.o. za 2007. godinu
PrihvaÊa se IzvjeπÊe o radu ”Komunalnog Jastrebarsko” d.o.o.
za 2007. godinu.
KLASA: 021-05/08-01/02
URBROJ: 238/12-01-08-9
Jastrebarsko, 11. lipnja 2008.

19. lipnja 2008.
Predsjednica
Gradskog vijeÊa grada Jastrebarskog
dipl. ing. Nadica Æuæak, v.r.

19. lipnja 2008.

SLUÆBENI VJESNIK
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SADRÆAJ

1. NatjeËaj za podnoπenje prijedloga za dodjelu javnih
priznanja grada Jastrebarskog
2. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o koriπtenju
proraËunske rezerve za mjesec travanj 2008. godine
3. ZakljuËak o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju
zemljiπta u vlasniπtvu grada Jastrebarskog
4. ZakljuËak o odabiru najpovoljnije ponude za
zakup javne povrπine u vlasniπtvu grada
Jastrebarskog
5. ZakljuËak o davanju u zakup zemljiπta u vlasniπtvu
grada Jastrebarskog
6. ZakljuËak o davanju suglasnosti
7. ZakljuËak o prihvaÊanju ponude
8. ZakljuËak o davanju prethodne suglasnosti
Æupanijskoj upravi za ceste ZagrebaËke æupanije
9. ZakljuËak o pokroviteljstvu
10. ZakljuËak o financijskoj pomoÊi
11. ZakljuËak o financijskoj pomoÊi
12. ZakljuËak o davanju suglasnosti Glazbenoj πkoli
Jastrebarsko za prenamjenu sredstava
13. ZakljuËak o financijskoj pomoÊi
14. ZakljuËak o financijskoj pomoÊi
15. ZakljuËak o financijskoj pomoÊi
16. ZakljuËak o financijskoj pomoÊi
17. ZakljuËak o financijskoj pomoÊi
18. ZakljuËak o financijskoj pomoÊi
19. ZakljuËak o financijskoj pomoÊi
20. ZakljuËak o financijskoj pomoÊi
21. ZakljuËak o financijskoj pomoÊi
22. ZakljuËak o darovanju fotokopirnog aparata
Gradskom druπtvu Crvenog kriæa Jastrebarsko
23. ZakljuËak o odreivanju radnog vremena
benzinske postaje ”TIFON” Jastrebarsko, »abdin 72

IzdavaË:

64
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64
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66
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67
67
67
67
67
68
68
68
68
68
69
69

24. ZakljuËak o izmjeni ZakljuËka KLASA: 022-05/
08-01/04, URBROJ: 238/12-03-08-15 od 22.
travnja 2008. godine
25. Odluku o osnivanju Gradskog savjeta mladih grada
Jastrebarskog
26. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuaËa za zakup
poljoprivrednog zemljiπta
27. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna prostornog
plana grada Jastrebarskog
28. Rjeπenje o imenovanju ravnateljice Centra za
kulturu Jastrebarsko
29. ZakljuËak o prihvaÊanju Konsolidiranog izvjeπtaja
o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za
razdoblje od 01.01.2007. do 31.12.2007. godine
30. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu,
djelokrugu i naËinu rada upravnih tijela grada
Jastrebarskog
31. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o poslovanju
PoduzetniËkog centra Jastrebarsko d.o.o. za
2007. godinu
32. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu Zajednice
kulturno-umjetniËkih udruga grada Jastrebarskog
za 2007. godinu
33. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu Gradskog
druπtva Crvenog kriæa Jastrebarsko za 2007. godinu
34. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu Vatrogasne
zajednice grada Jastrebarskog za 2007. godinu
35. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu Centra
za kulturu Jastrebarsko za 2007. godinu
36. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu ©portske
zajednice grada Jastrebarskog za 2007. godinu
37. ZakljuËak o prihvaÊanju IzvjeπÊa o radu
”Komunalnog Jastrebarsko” d.o.o. za 2007. godinu
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