SLUŽBENI VJESNIK
GRADA
Broj 4

JASTREBARSKOG

GODINA XLII

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08)
i članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik grada
Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko poglavarstvo grada
Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06. travnja 2009. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog
Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnine
u vlasništvu Grada Jastrebarskog koja u naravi predstavlja zemljište
označeno kao k. č. br. 3051/2, Oranica u Južnoj zoni, površine 584
m2, upisana u z. k. ul. br. 2668, k. o. Jastrebarsko.
Početna cijena utvrđena je elaboratom o procjeni vrijednosti
nekretnina tvrtke C.T.B. d.o.o., za projektiranje, građenje i usluge
iz Jastrebarskog, Zagrebačka 12, po stalnom sudskom procjenitelju
za graditeljstvo Borisu Crnilu, u iznosu od 220,00 kn/m2.

Oglas o javnom natječaju objavit će se u “Narodnim
novinama”.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-11
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

7. travnja 2009.

označeno kao k. č. br. 1401/6, Livada u Jastrebarskom, ulica
Franje Tuđmana, površine 366 m2, upisana u z. k. ul. br. 3036, k.
o. Jastrebarsko.
Početna cijena utvrđena je elaboratom o procjeni vrijednosti
nekretnina tvrtke C.T.B. d.o.o., za projektiranje, građenje i usluge
iz Jastrebarskog, Zagrebačka 12, po stalnom sudskom procjenitelju
za graditeljstvo Borisu Crnilu, u iznosu od 146,60 kn/m2.

Oglas o javnom natječaju objavit će se u “Narodnim
novinama”.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-10
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

Temeljem članka 45. Statuta Grada Jastrebarskog (Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju prijedloga
Sporazuma o provođenju programa „LEADER“
I.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08)
i članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik grada
Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko poglavarstvo grada
Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06. travnja 2009. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju
nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog
Odobrava se raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnine
u vlasništvu Grada Jastrebarskog koja u naravi predstavlja zemljište

Prihvaća se prijedlog Sporazuma o provođenju programa
“LEADER” koji će se zaključiti sa Regionalnom razvojnom
agencijom Zagrebačke županije.
II.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Jastrebarskog za potpisivanje
Sporazuma iz točke I. ovog Zaključka.
III.

Sredstava za provedbu Sporazuma osigurana su u Proračunu
Grada Jastrebarskog, Razdjel 4. Upravni odjel za gospodarstvo,
Pozicija 0121, Konto 35121.
IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom
vjesniku grada Jastrebarskog”.
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KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-4
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

7. travnja 2009.

Članak 5.

RRA Zagrebačke županije d.o.o. dužna je izraditi izvješće
o obavljenim poslovima i obračun utrošenih sredstava svakih
6 mjeseci i dostaviti ih potpisnicima Sporazuma. Po okončanju
obveza iz ovog Sporazuma, RRA Zagrebačke županije d.o.o. se
obvezuje predati završno izvješće i končani financijski obračun te
predstaviti rezultate rada.
Članak 6.

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o.,
Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb, zastupana po direktoru Zlatku
Herčeku, dipl.oec. u daljem tekstu RRA Zagrebačke županije
d.o.o.
Zagrebačka županija, Ul.grada Vukovara 72/V, Zagreb,
zastupana po županu mr. sc. Stjepanu Kožiću, u daljem tekstu
Zagrebačka županija

Grad Jastrebarsko, Strossmayerov trg 13, Jastrebarsko, zastupan
po gradonačelniku Borisu Klemeniću, u daljnjem tekstu Grad
Jastrebarsko

Sve možebitne sporove iz ovoga Ugovara potpisnici će rješavati
sporazumno, ukoliko ne, onda kod stvarno nadležnog suda u
Zagrebu.
Članak 7.

Ovaj Sporazum sastavljen je u 14 primjeraka, od kojih svaka
strana zadržava po dva primjerka.
Za:
1. Zagrebačka županija
Mr.sc. Stjepan Kožić, dipl.ing. – župan

Općina Krašić, Krašić 101, Krašić, zastupana po načelniku
Dubravku Mačečeviću, u daljnjem tekstu Općina Krašić

Kl.:
Ur.broj.:
Zagreb,

Općina Klinča Sela, Karlovačka 4, Klinča Sela, zastupana po
načelniku Milanu Bencetiću, u daljnjem tekstu Općina Klinča
Sela

2. Grad Jastrebarsko
Boris Klemenić – gradonačelnik

Općina Pisarovina, Trg. S.Radića 13, Pisarovina, zastupana po
načelniku Tomi Kovačiću, u daljnjem tekstu Općina Pisarovina

Općina Žumberak, Kostanjevac 5, Kostanjevac, zastupana po
načelniku Zdenku Šiljku, u daljnjem tekstu Općina Žumberak
Sklopili su slijedeći

SPORAZUM O
PROVOĐENJU PROGRAMA „LEADER“
Članak 1.

Zagrebačka županija, Grad Jastrebarsko, Općina Klinča Sela,
Općina Pisarovina, Općina Krašić i Općina Žumberak suglasni su
da će poslove koordinatora u provođenju programa „LEADER“
izvršavati RRA Zagrebačke županije d.o.o..
Članak 2.

RRA Zagrebačke županije d.o.o. obvezuje se izvršavati sve
poslove vezane uz uspostavu i provođenje programa „LEADER“
na području Zagrebačke županije sukladno zahtjevima programa
(uspostava LAG-a, izrada Lokalne razvojne strategije i sl.)
Članak 3.

Potpisnici sporazuma obvezuju se sufinancirati rad RRA
Zagrebačke županije d.o.o. u iznosu od 100.000,00 kuna.
Navedeni iznos potpisnici su dužni uplatiti u omjeru: Zagrebačka
županija 40%, Grad Jastrebarsko 20%, te Općine Klinča Sela,
Krašić, Pisarovina i Žumberak svaka po 10%, u roku 15 dana od
potpisivanja Sporazuma.
Članak 4.

Potpisnici Sporazuma suglasni su da će se rad RRA Zagrebačke
županije d.o.o. sufinancirati do trenutka ostvarivanja sredstava iz
programa „LEADER“ i izvršavanja obveza iz članka 2.

Kl.:
Ur.br.:
Jastrebarsko,
3. Općina Krašić
Dubravko Mačečević - načelnik
Kl.:
Ur.br.:
Krašić,
4. Općina Klinča Sela
Milan Bencetić – načelnik
Kl.:
Ur.br.:
Klinča Sela,
5. Općina Pisarovina
Tomo Kovačić – načelnik
Kl.:
Ur.br.:
Pisarovina,
6. Općina Žumberak
Zdenko Šiljak- načelnik
Kl.:
Ur.br.:
Kostanjevac,
RRA Zagrebačke županije d.o.o.
Zlatko Herček. dipl. oec. - direktor
Kl.:
Ur.br.:
Zagreb,

7. travnja 2009.
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Na temelju članka 85. i 86. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne
novine”, br.110/07 i 125/08) i članka 45. Statuta grada Jastrebarskog
(“Službeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za pružanje usluga
deratizacije i dezinsekcije na području
grada Jastrebarskog
I.

Za sklapanje ugovora za pružanje usluga deratizacije i
dezinsekcije na području grada Jastrebarskog, evidencijski broj
nabave 09-002 i 09-003, kao najpovoljnija ponuda, temeljem
članka 58. stavka 1, podstavka b), odabire se ponuda ponuditelja
“EKO-DERATIZACIJA” d.o.o. za deratizaciju, dezinsekciju i
dezinfekciju, 3. Petruševec 11/a, 10000 Zagreb, MB: 1270109, u
iznosu od 219.200,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost (slovima:
dvjestodevetnaesttisućadvjesto kuna).
II.

Naručitelj Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Stossmayera 13, MB
00426105 će po konačnosti i izvršnosti ove Odluke s odabranim
ponuditeljem sklopiti ugovor o izvođenju radova.
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 130. Zakona o javnoj nabavi
se ne primjenjuje, obzirom je u postupku javne nabave sudjelovao
samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana.
OBRAZLOŽENJE

Naručitelj je na temelju članka 13. stavka 4, Zakona o javnoj
nabavi proveo otvoreni postupak javne nabave s namjerom
sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom za pružanje
usluga deratizacije i dezinsekcije na području grada jastrebarskog,
evidencijski broj nabave 09-002 i 09-003 te je:
- procijenio vrijednost predmeta nabave u iznosu od 219.508,20
kn bez PDV-a,

- dana 09. ožujka 2009. donio je Odluku o početku postupka
javne nabave,
- izradio je dokumentacija za nadmetanje,

- objavio je poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne
nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim
novinama broj N-16-M-114495-170309 od 18.03.2009. datum
slanja objave 17.03.2009.

- javno otvorio ponude dana 31.03.2009 u 11:00 sati, te je
utvrđeno da je do isteka roka za dostavu ponuda pristigla jedna
(1) ponuda i to “EKO-DERATIZACIJA” d.o.o. za deratizaciju,
dezinsekciju i dezinfekciju, 3. Petruševec 11/a, 10000 Zagreb,
MB: 1270109.

- pregledom i ocjenom ponude ocijenjeno je da je ponuda
ponuditelja “EKO-DERATIZACIJA” d.o.o. za deratizaciju,
dezinsekciju i dezinfekciju, Zagreb u potpunosti sukladna uvjetima
iz dokumentacije za nadmetanje i prihvatljiva, te je prema kriteriju
odabira najniže cijene ocijenjena najpovoljnijom.
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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: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-9
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

Na temelju članka 85. i 86. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne
novine”, br.110/07 i 125/08) i članka 45. Statuta grada Jastrebarskog
(“Službeni vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje
radova obnove i asfaltiranja ceste
Malunje - Kupeč Dol, II. dio
I.

Za sklapanje ugovora za izvođenje radova obnove i asfaltiranja
ceste Malunje-Kupeč Dol, II. dio, evidencijski broj nabave 09086, kao najpovoljnija ponuda, temeljem članka 58. stavka 1,
podstavka b), odabire se ponuda ponuditelja “HVAR” d.o.o.,
Samobor, N. Š. Zrinskog bb, 10430 Samobor, MB: 0676403,
u iznosu od 466.743,98 kn bez poreza na dodanu vrijednost
(slovima: četristošezdesetšesttisućasedamstočetrdesettri kune i
devedesetosam lipa).
II.

Naručitelj Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Stossmayera 13, MB
00426105 će po konačnosti i izvršnosti ove Odluke s odabranim
ponuditeljem sklopiti ugovor o izvođenju radova.
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 iznosi 15 dana od
dana dostave ove Odluke ponuditeljima.
OBRAZLOŽENJE

Naručitelj je na temelju članka 13. stavka 4, Zakona o javnoj
nabavi proveo otvoreni postupak javne nabave s namjerom
sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom za izvođenje
radova obnove i asfaltiranja ceste Malunje-Kupeč Dol, II.dio,
Jastrebarsko, evidencijski broj nabave 09-086 te je:

- procijenio vrijednost predmeta nabave u iznosu od 622.950,82
kn bez PDV-a,
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- dana 25. veljače 2009. donio je Odluku o početku postupka
javne nabave,
- izradio je dokumentaciju za nadmetanje,

- objavio je poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne
nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim
novinama broj N-02-V-112402-060309 od 09.03.2009. datum
slanja objave 06.03.2009.
- javno otvorio ponude dana 27.03.2009 u 11,00 sati, te je
utvrđeno da su do isteka roka za dostavu ponuda pristigle tri
(3) ponude: “Ceste Karlovac” d.d., Banija bb, 47000 Karlovac,
“Komunalno Jastrebarsko” d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47, 10450
Jastrebarsko i “Hvar” d.o.o. Samobor, N. Š. Zrinskog bb, 10430
Samobor.

- pregledom i ocjenom ponude ocijenjeno je da je ponuda
ponuditelja “HVAR” d.o.o., Samobor, N.Š.Zrinskog bb, 10430
Samobor, MB: 0676403, 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 10 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: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-8
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

Na temelju članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju ovlaštenja gradonačelniku grada
Jastrebarskog za sklapanje Ugovora s HEP-om
radi korištenja mreže niskog napona
Gradsko poglavarstvo grada Jastrebarskog daje ovlaštenje
gradonačelniku grada Jastrebarskog da sa HEP-om, Operator
distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac sklopi Ugovor
sukladan Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom,
Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava, Tarifnom sustavu
distribucije i ostalim pozitivnopravnim propisima, a radi korištenja
mreže niskog napona.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-16
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

7. travnja 2009.

Na temelju članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj financijskoj pomoći “Komunalnom
Jastrebarsko“ d.o.o. za produžetak kanalizacije
I.

Odobrava se kapitalna financijska pomoć “Komunalnom
Jastrebarsko“ d.o.o., za izgradnju produžetka glavnog voda na
kanalizacijskoj mreži u Donjoj Reki.

Izgradnjom produžetka glavnog voda osigurat će se kvalitetnija
odvodnja dijela navedenog područja.
II.

Troškovi izgradnje produžetka glavnog voda na kanalizacijskoj
mreži u Donjoj Reki iznose ukupno 200.000,00 kn, od čega će
se isplatiti sredstva u iznosu od 100.000,00 kn, kao kapitalna
pomoć iz Proračuna grada Jastrebarskog za 2009. godinu, pozicija
RO165, broj konta 38612, Kapitalne pomoći trgovačkim društvima
u javnom sektoru, kapitalni projekt 5185: Izgradnja kanalizacije,
program: Izgradnja vodovoda i kanalizacije, glava 01, razdjel:
005 - Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, sukladno Programu
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
grada Jastrebarskog za 2009. godinu.
III.

Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 100.000,00
kn doznačit će se u korist žiro-računa “Komunalnog Jastrebarsko“
d.o.o., na temelju dostavljenih ovjerenih privremenih ili okončanih
situacija, najkasnije do 30. travnja 2009. godine.
IV.

Nadzor nad radovima obavljat će Upravni odjel za stambenokomunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske
poslove grada Jastrebarskog.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-15
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

Na temelju članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj financijskoj pomoći “Komunalnom
Jastrebarsko“ d.o.o. za rekonstrukciju
vodovodne mreže u Prhoću

7. travnja 2009.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
I.

Odobrava se kapitalna financijska pomoć “Komunalnom
Jastrebarsko“ d.o.o., za rekonstrukciju vodovodne mreže u
Prhoću.

Rekonstrukcijom vodovodne mreže u Prhoću kvalitetnije će se
riješiti vodoopskrba tog dijela Grada Jastrebarskog.
II.

Troškovi rekonstrukcije vodovodne mreže u Prhoću iznose
ukupno 300.000,00 kn, pa će se predviđena sredstva u iznosu od
300.000,00 kn, isplatiti kao kapitalna pomoć iz Proračuna grada
Jastrebarskog za 2009. godinu, pozicija RO164, broj konta 38612,
kapitalni projekt E05 5185 K518501: Izgradnja vodovoda, program
E05 5185: Izgradnja vodovoda i kanalizacije, glava 01, razdjel:
005 - Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno
uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove.
III.

Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 100.000,00
kn doznačit će se u korist žiro-računa “Komunalnog Jastrebarsko“
d.o.o., na temelju dostavljenih ovjerenih privremenih ili okončane
situacije, najkasnije do 30. travnja 2009. godine.
IV.

Nadzor nad radovima obavljat će Upravni odjel za stambenokomunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske
poslove grada Jastrebarskog.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-14
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

Na temelju članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj financijskoj pomoći “Komunalnom
Jastrebarsko“ d.o.o. za produžetak vodovoda
I.

Odobrava se kapitalna financijska pomoć “Komunalnom
Jastrebarsko“ d.o.o., za izgradnju produžetka glavnog voda na
vodoopskrbnoj mreži na području grada Jastrebarskog, i to u
Domagoviću, Gornjoj Reki i ulici V. Mačeka u Jastrebarskom.
Izgradnjom produžetka glavnog voda osigurat će se kvalitetnija
vodoopskrba navedenih područja.
II.

Troškovi izgradnje produžetka glavnog voda na vodoopskrbnoj
mreži na području grada Jastrebarskog na lokacijama u
Domagoviću, Gornjoj Reki i ulici V. Mačeka u Jastrebarskom
iznose ukupno 200.000,00 kn, pa će se predviđena sredstva u
iznosu od 200.000,00 kn, isplatiti kao kapitalna pomoć iz Proračuna
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grada Jastrebarskog za 2009. godinu, pozicija RO164, broj konta
38612, Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru,
kapitalni projekt 5185: Izgradnja vodovoda, program: Izgradnja
vodovoda i kanalizacije, glava 01, razdjel: 005 - Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i
geodetske poslove, sukladno Programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području grada Jastrebarskog za
2009. godinu.
III.

Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 200.000,00
kn doznačit će se u korist žiro-računa “Komunalnog Jastrebarsko“
d.o.o., na temelju dostavljenih ovjerenih privremenih ili okončanih
situacija, najkasnije do 30. travnja 2009. godine.
IV.

Nadzor nad radovima obavljat će Upravni odjel za stambenokomunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske
poslove grada Jastrebarskog.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-13
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

Na temelju članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o sufinanciranju održavanja
mjesnog groblja u Draganiću
I.

Odobrava se jednokratna financijska pomoć Općini Draganić
u iznosu od 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisuća kuna) za
sufinanciranje održavanja groblja u Draganiću u 2009. godini.
II.

Odobrena sredstva isplatit će se iz Proračuna grada Jastrebarskog
za 2009. godinu, pozicija RO150, broj konta 36311: Tekuće pomoći
općinskim proračunima - sufinanciranje groblja, aktivnost: E05
5170 A517006 Održavanje groblja, program E05 5170: Održavanje
komunalne infrastrukture, razdjel: 005 - Upravni odjel za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša
i geodetske poslove.
III.

Sredstva iz točke II. ovog Zaključka doznačit će se u korist
žiro-računa Općine Draganić (Karlovačka banka, broj žiroračuna: 2400008-1809000001), najkasnije do 30. travnja 2009.
godine.
IV.

Zadužuje se Općina Draganić da dostavi izvješće o utrošku
sredstava Upravnom odjelu za stambeno-komunalne poslove,
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prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove grada
Jastrebarskog najkasnije do 30. rujna 2009. godine.

7. travnja 2009.

- OŠ “Ljubo Babić”, Jastrebarsko

- 6.500,00 kn

- OŠ “Klinča Sela”, Klinča Sela

- 1.500,00 kn

- OŠ “Draganić”, Draganić

- 1.500,00 kn

- OŠ “Kardinal A. Stepinac”, Krašić - 1.500,00 kn

KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-12
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 5. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01
i 129/05) i članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik
grada Jastrebarskog“, broj 5/01 i 1/06), Gradsko poglavarstvo grada
Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06. travnja 2009. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK
o visini osnovice za izračun plaće
u Glazbenoj školi Jastrebarsko

III.

Sredstva odobrena ovim Zaključkom osigurana su Proračunom
za 2009. godinu u razdjelu: 003 - Upravni odjel za društvene
djelatnosti, Aktivnost: Maturalna putovanja, Pozicija: R0067,
Konto 37219.
IV.

Nakon izvršene aktivnosti, obvezuju se osnovne škole dostaviti
izvješća o utrošenim sredstvima.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-6
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

I.

Osnovica za izračun plaću u Glazbenoj školi Jastrebarsko,
kojima se sredstva za plaće osiguravaju u Proračunu Grada
Jastrebarskog, utvrđuje se u visini od 5.415,37 kuna bruto.
II.

Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku grada
Jastrebarskog”, a primjenjuje se od isplate plaće za mjesec ožujak
2009. godine.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-5
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.

Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o osnovnom školstvu
(“Narodne novine”, broj 59/90, 26/93, 27/93, 7/96, 59/01,
114/01, 69/03 - pročišćeni tekst i 76/05) i članka 45. Statuta grada
Jastrebarskog (“Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 5/01
i 1/06), Gradsko poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici
održanoj 06. travnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o sufinanciranju aktivnosti: Škola u prirodi
I.

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

Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o osnovnom školstvu
(“Narodne novine”, broj 59/90, 26/93, 27/93, 7/96, 59/01,
114/01, 69/03 - pročišćeni tekst i 76/05) i članka 45. Statuta grada
Jastrebarskog (“Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 5/01
i 1/06), Gradsko poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici
održanoj 06. travnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o sufinanciranju aktivnosti: Maturalna putovanja
I.

Odobrava se sufinanciranje aktivnosti: Maturalna putovanja u
iznosu od 11.000,00 kn.
III.

Sredstva se namjenjuju za sufinanciranje troškova maturalnih
putovanja za učenike izrazito slabog imovnog stanja, a doznačit će
se na žiro račune osnovnih škola u iznosima kako slijedi:

Odobrava se sufinanciranje aktivnosti: Škole u prirodi u iznosu
od 60.000,00 kn.
III.

Sredstva će se doznačiti na žiro račune osnovnih škola, u iznosu,
ovisno o broju učenika.
III.

Sredstva odobrena ovim Zaključkom osigurana su Proračunom
za 2009. godinu u razdjelu: 003 - Upravni odjel za društvene
djelatnosti, Aktivnost: Škola u prirodi, Pozicija: R0065, Konto
37219.
IV.

Nakon izvršene aktivnosti, obvezuju se osnovne škole dostaviti
izvješća o utrošenim sredstvima.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-7
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

7. travnja 2009.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG

Na temelju članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći
Dijabetičkom društvu Jastrebarsko
I.

Odobrava se financijska pomoć za pokrivanje dijela troškova
sudjelovanja na 9. Kongresu osoba sa šećernom bolešću Hrvatske,
od 02. do 05. travnja 2009. godine u Primoštenu, Dijabetičkom
društvu Jastrebarsko, u iznosu od 5.000,00 kn (slovima: pettisuća
kuna).
III.

Odobrena sredstva isplatit će se iz proračunske rezerve na
žiro račun Dijabetičkog društva Jastrebarsko, broj: 23900011100345105.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-29
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

Na temelju članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 5/01 i 1/06) i članka 43.
Kolektivnog ugovora zaposlenih u Centru za kulturu Jastrebarsko,
Gradsko poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj
06. travnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o odobrenju sredstava
Izdaje se odobrenje u svrhu isplate jubilarne nagrade djelatnici
Nataliji Bakšić u skladu s odredbama iz Kolektivnog ugovora
zaposlenih u Centru za kulturu Jastrebarsko.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-28
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

Na temelju članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o pokroviteljstvu i financijskoj pomoći Zajednici
kulturno-umjetničkih udruga grada Jastrebarskog
za organizaciju Susreta puhačkih orkestara
Zagrebačke županije
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Odobrava se financijska pomoć Zajednici kulturno-umjetničkih
udruga grada Jastrebarskog u iznosu od 5.000,00 kn (slovima:
pettisuća kuna) u svrhu pokrivanja dijela troškova za organizaciju
Susreta puhačkih orkestara Zagrebačke županije, koji se održava
u Jastrebarskom u subotu, 04. travnja 2009. godine.
II.

Odobrena sredstva isplatit će se iz Proračuna grada Jastrebarskog,
Program: Zajednica kulturno-umjetničkih udruga grada
Jastrebarskog, Aktivnost: Ostale tekuće donacije - sufinanciranje
kulturnih aktivnosti, Pozicija: R0105, Konto 38119 na žiro račun
Zajednice kulturno-umjetničkih udruga grada Jastrebarskog.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-27
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

Na temelju članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći “Školi saksofona u Jaski”
I.

Odobrava se financijska pomoć Udruzi profesionalnih
glazbenika “Diapason”, Nad lipom 19, Zagreb, u iznosu od
3.000,00 kn (slovima: tritisuće kuna) u svrhu pokrivanja dijela
troškova za organizaciju nacionalnog projekta “Škola saksofona
u Jaski”.
II.

Odobrena sredstva isplatit će se iz Proračuna grada
Jastrebarskog, Program: Zajednica kulturno-umjetničkih
udruga grada Jastrebarskog, Aktivnost: Ostale tekuće donacije
- sufinanciranje kulturnih aktivnosti, Pozicija: R0105, Konto
38119 na žiro račun 2360000-1101965193, Udruga profesionalnih
glazbenika “Diapason”, Nad lipom, 19, Zagreb.
III.

Zadužuje se Udruga profesionalnih glazbenika “Diapason” da
dostavi izvješće o utrošku sredstava.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-26
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.
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7. travnja 2009.

Na temelju članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine, donijelo je

nabave poklon paketa s namirnicama za siromašne župljane,
povodom Uskršnjih blagdana.

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći O.Š. “Ljubo Babić” za
sufinanciranje priključka električne energije na
igralištu pri područnoj školi Domagović

Odobrena sredstva isplatit će se na žiro račun župe Sv. Jane,
otvoren kod HPB 2390001-1100129567, temeljem Programa
javnih potreba u društvenim djelatnostima na području grada
Jastrebarskog u 2009. godini, Aktivnost: Religija - vjerske zjednice
- Caritas, Pozicija: R0095, konto: 38112.

Odobrava se isplata u iznosu od 10.000,00 kn O. Š. “Ljubo
Babić” za financiranje priključka električne energije na igralištu
pri područnoj školi Domagović.

Odobreni iznos uplatit će se na žiro račun O. Š. “Ljubo Babić”
iz Proračuna grada Jastrebarskog.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-25
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

Na temelju članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine, donijelo je

II.

KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-23
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

Na temelju članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći
Caritasu župe Sv. Nikole biskupa Jastrebarsko
I.

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći
Centru za kulturu Jastrebarsko

Odobrava se financijska pomoć u iznosu od 2.500,00 kn
(slovima: dvijetisućepetsto kuna) Caritasu župe Sv. Nikole biskupa
Jastrebarsko, u svrhu nabave poklon paketa s namirnicama za
siromašne župljane, povodom Uskršnjih blagdana.

Odobrava se financijska pomoć Centru za kulturu Jastrebarsko
u iznosu od 5.000,00 kn (slovima: pettisuća kuna), u svrhu nastupa
Baletnog studija na kvalifikacijskom plesnom turniru u Puli.

II.

Odobrena sredstva isplatit će se iz proračunske rezerve na žiro
račun Centra za kulturu.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-24
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

Na temelju članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći
Caritasu župe Sv. Jane
I.

Odobrava se financijska pomoć u iznosu od 2.500,00 kn
(slovima: dvijetisućepetsto kuna) Caritasu župe Sv. Jane, u svrhu

Odobrena sredstva isplatit će se na žiro račun župe Sv.
Nikola biskup Jastrebarsko, temeljem Programa javnih potreba u
društvenim djelatnostima na području grada Jastrebarskog u 2009.
godini, Aktivnost: Religija - vjerske zjednice - Caritas, Pozicija:
R0095, konto: 38112.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-22
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

Na temelju članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći
KUD-u “CVIJET” Cvetković

7. travnja 2009.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG
I.

Odobrava se financijska pomoć Kulturno-umjetničkom društvu
“Cvijet” Cvetković, u iznosu od 5.000,00 kn (slovima: pettisuća
kuna), u svrhu naknade za postavljanje koreografije.
II.

Odobrena sredstva isplatit će se iz Proračuna grada Jastrebarskog,
Program: Zajednica kulturno-umjetničkih udruga grada
Jastrebarskog, Aktivnost: Ostale tekuće donacije - sufinanciranje
kulturnih aktivnosti, Pozicija: R0105, konto: 38119 na žiro račun
2390001-1100335896 otvoren kod Hrvatske poštanske banke na
ime KUD-a “Cvijet” Cvetković.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-21
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

Na temelju članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći
I.

Odobrava se jednokratna financijska pomoć u iznosu od
2.000,00 kn (slovima: dvijetisuće kuna) Dragici Hačko, Breznik
Plešivički 5a, u svrhu prevlaavanja teške materijalne situacije.
II.

Odobrena sredstva temeljem Programa javnih potreba u
društvenim djelatnostima na području grada Jastrebarskog u 2009.
godini, Program: Socijalna zaštita, Aktivnost: Pomoć obiteljima
i kućanstvima, Pozicija: R0093, konto: 37212, isplatit će se na
tekući račun 2484008-3234000435 otvoren kod RBA, na ime
Dragica Hačko.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-19
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

Na temelju članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći
KUD-u Desinec
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I.

Odobrava se financijska pomoć Kulturno-umjetničkom društvu
Desinec, u iznosu od 5.000,00 kn (slovima: pettisuća kuna), u
svrhu pokrivanja dijela troškova dovršenja projekta “Desinečka
svadba”.
II.

Odobrena sredstva isplatit će se iz Proračuna grada
Jastrebarskog, Program: Zajednica kulturno-umjetničkih
udruga grada Jastrebarskog, Aktivnost: Ostale tekuće donacije sufinanciranje kulturnih aktivnosti, Pozicija: R0105, konto: 38119
na žiro račun 2481000-1100104797 otvoren kod Kreditne banke
Zagreb na ime KUD-a Desinec.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-18
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

Na temelju članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći
Odobrava se financijska pomoć Marijani Vukić, Čabdin 31,
Jastrebarsko, u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisuće kuna),
u svrhu pokrivanja dijela troškova razmjene studenata Medicinske
biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Varšavi od 01.
travnja do 29. lipnja 2009. godine.
Odobrena sredstva isplatit će se iz proračunske rezerve na žiro
račun 2360000-3113283786 na ime Vukić Marijana.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-17
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

Na temelju članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći
Odobrava se financijska pomoć Tamburaškom sastavu
“Begini”, Jastrebarsko u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna),
u svrhu pokrivanja dijela troškova promocije jaskanskog kraja na
festivalima “Pitomača 09” te u Zagrebu i Osijeku.
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Odobrena sredstva isplatiti će se iz proračunske rezerve na
žiro račun Hrvatske glazbene unije, a u ime Tamburaškog sastava
“Begini” zastupanog po Martinu Lončariću, članu Hrvatske
glazbene unije.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-20
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

Na temelju članka 45. Statuta grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 5/01 i 1/06), Gradsko
poglavarstvo grada Jastrebarskog na 53. sjednici održanoj 06.
travnja 2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske
rezerve za mjesec ožujak 2009. godine
Prihvaća se Izvješće o korištenju proračunske rezerve za mjesec
ožujak 2009. godine.
KLASA: 022-05/09-01/04
URBROJ: 238/12-02-09-3
Jastrebarsko, 06. travnja 2009.
Predsjednik
Gradskog poglavarstva grada Jastrebarskog
Boris Klemenić, v.r.

Na temelju članka 12. Zakona o turističkim zajednicama i
promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, broj 152/08),
uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, Skupština Turističke
zajednice grada Jastrebarskog na sjednici održanoj 30. ožujka 2009.
godine, donijela je

Izmjene Statuta Turističke zajednice
grada Jastrebarskog
U Statutu Turističke zajednice grada Jastrebarskog (KLASA:
334-01/97-01/7 od 26. siječnja 1999. godine) članak 3. stavak3.
mijenja se i glasi:
Članak 1.

Sjedište Zajednice je u Jastrebarskom.
Članak 2.

Ove izmjene stupaju na snagu od dana objave u “Službenom
vjesniku grada Jastrebarskog”.
Predsjednik
Turističke zajednice grada Jastrebarskog
Mihael Zmajlović

7. travnja 2009.

7. travnja 2009.
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