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Broj 4 GODINA XLV 18. svibnja 2012.

AKTI GRADONAČELNIKA

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

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora o izradi  

Plana posebnih dijelova zgrade 

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Plana posebnih 

dijelova zgrade u pretežitom vlasništvu Grada, koja se nalazi u 
Jastrebarskom, Ulica dr. Franje Tuđmana 9 (projekt etažiranja) s 
tvrtkom C.T.B. d.o.o., Jastrebarsko, Zagrebačka 12.  

II.
Cijena projekta iz članka 1. ovog Zaključka, sukladno ponu-

di, iznosi 16.680,86 kn, plus PDV 25% u iznosu od 4.170,22 kn, 
odnosno sveukupno 20.851,08 kn.

Ostali suvlasnici (vlasnici posebnih dijelova zgrade) sudje-
lovat će u snašanju dijela troškova izrade projekta etažiranja, u 
iznosu od po 3.000,00 kn po poslovnom prostoru i vlasniku, koji 
iznos odgovara omjeru površine prostora koji su u vlasništvu 
pojedinih korisnika, u odnosu na ukupni iznos cijene koštanja 
projekta.

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Gradska služba.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 612-01/12-01/5
URBROJ: 238/12-02-12-6
Jastrebarsko, 20. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup 
informacijama („Narodne novine“, broj 172/03, 144/10, 37/11 – 
Odluka USRH i 77/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09) gradonačel-
nik Grada Jastrebarskog 26. travnja 2012. godine, donio je

ODLUKU 
o određivanju službenice za informiranje

Članak 1.
Određuje se SONJA PUKŠAR, službenica Ureda gradona-

čelnika Grada Jastrebarskog, za osobu mjerodavnu za rješavanje 
ostvarivanja prava na pristup informacijama u Gradu Jastrebar-
skom.

Članak 2.
Imenovana osoba dužna je u obavljanju poslova službenika 

za informiranje postupati u skladu s odredbama Zakona o pravu 
na pristup informacijama.

Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o 

određivanju službenika za informiranje KLASA: 008-02/10-
01/02, URBROJ: 238/12-03-10-01 od 15. veljače 2010. („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/10).

Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Ja-

strebarskog“.

KLASA: 008-02/12-01/05
URBROJ: 238/12-02-12-2
Jastrebarsko, 26. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 9. i članka 10. stavka 2. Zakona o služ-
benicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08 i 61/11) i članka 48. 
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebar-
skog“, broj 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog utvrđuje:

PLAN PRIJMA U SLUŽBU 
u upravna tijela Grada Jastrebarskog za 2012. godinu

I.
Ovim Planom prijma u službu u upravna tijela Grada Jastre-

barskog za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Plan prijma) utvr-
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đuje se stvarno stanje popunjenosti te potreban broj službenika i 
namještenika na neodređeno vrijeme u upravnim tijelima Grada 
Jastrebarskog, kao i potreban broj vježbenika.

II.
Plan prijma donosi se na temelju prikupljenih prijedloga pro-

čelnika upravnih tijela Grada Jastrebarskog, vodeći računa o po-
trebama upravnih tijela i raspoloživim financijskim sredstvima, u 
skladu s Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu.

III.
Stvarno stanje popunjenosti te potreban broj službenika i na-

mještenika u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog, utvrđuje se 
kako slijedi:
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Plan zapošljavanja za 
2012. godinu

MSSS PS SSS NSS
Ured 
Gradonačelnika

5 1 2

Gradska služba 9 5
Upravni odjel za 
financije

4 3

Upravni odjel za 
gospodarstvo

3 1 1

Upravni odjel 
za društvene 
djelatnosti

4 3

Upravni odjel 
za stambeno-
komunalne 
poslove, prostorno 
uređenje, zaštitu 
okoliša i geodetske 
poslove

10 6 1

UKUPNO 35 20 2 1

U upravnom odjelu za društvene djelatnosti planira se prijam 
1 (jednog) vježbenika na sistematizirano radno mjesto, stručnog 
znanja MSSS.

IV.
U smislu odredaba Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih 

manjina, obzirom na zastupljenost pripadnika nacionalnih manji-
na u odnosu na ukupan broj stanovnika Grada Jastrebarskog, nisu 
ispunjeni uvjeti utvrđeni odredbama Zakona o službenicima i na-
mještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi o 
razmjernoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u grad-
skim upravnim tijelima te gradska upravna tijela nisu u obvezi 
planirati zapošljavanje određenog broja pripadnika nacionalnih 
manjina.

V.
Na temelju ovog Plana prijma nepopunjena radna mjesta 

popunjavat će se temeljem javnog natječaja koji se objavljuje 
u „Narodnim novinama“ i na službenoj internet stranici Grada 
Jastrebarskog, odnosno bez provođenja natječajnog postupka u 
slučaju zadržavanja u službi vježbenika koji je položio državni 
stručni ispit i prijma u službu osobe zaposlene u državnom tijelu, 

pravnoj osobi s javnim ovlastima ili upravnom tijelu iste ili druge 
jedinice lokalne samoupave.

VI.
Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u „Službenom vje-

sniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 119-01/12-01/14 
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 17. svibnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namješteni-
cima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj: 86/08 i 61/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebar-
skog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09), Grado-
načelnik Grada Jastrebarskog donosi

PLAN PRIJMA 
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 

odnosa u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog za 
2012. godinu

I.
Ovim Planom prijma na stručno osposobljavanje bez zasni-

vanja radnog odnosa utvrđuje se prijam osoba na stručno ospo-
sobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada 
Jastrebarskog u 2012. godini.

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno os-
posobljavanje i upravnih tijela u kojima su, sukladno Odluci o 
ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada upravnih tijela Grada Jastre-
barskog sistematizirana radna mjesta prema vrsti stručne spreme 
i djelokrugu rada te broj osoba i potreban stupanj obrazovanja i 
struke koje iste moraju ispunjavati, utvrđuju se kako slijedi:

Naziv upravnog 
tijela

Naziv radnog 
mjesta

Stupanj 
obrazovanja i vrsta 
stručne spreme

Broj 
osoba

Ured 
Gradonačelnika

Viši stručni 
suradnik

magistar struke ili 
stručni specijalist  
- novinarske struke

1

Gradska služba Stručni 
suradnik

sveučilišni 
prvostupnik 
struke ili stručni 
prvostupnik struke 
- upravne struke

1

Upravni odjel 
za stambeno-
komunalne 
poslove, 
prostorno 
uređenje, 
zaštitu okoliša 
i geodetske 
poslove

Viši stručni 
suradnik 

magistar struke ili 
stručni specijalist- 
prometne struke

1

UKUPNO 3

II.
Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja rad-

nog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za 
zapošljavanje.
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III.
Za provedbu ovog Plana zadužuju se pročelnici upravnih 

odjela u koje se primaju osobe na stručno osposobljavanje te se 
obvezuju poduzeti sve potrebne radnje na realizaciji ovog Plana.

IV.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na 

web stranici Grada Jastrebarskog i u „Službenom vjesniku Grada 
Jastrebarskog“.

KLASA: 119-01/12-01/2
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 17. svibnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), Gradonačelnik  Gra-
da Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Dodatka 1. Ugovoru o poslovnoj suradnji

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Dodatak 1. Ugovoru o poslovnoj 

suradnji s Raiffeisenbank Austria d.d., iz Zagreba, Petrinjska 59, 
10 000 Zagreb, OIB: 53056966535. Osnovni Ugovor zaključen je 
18. travnja 2011. godine, KLASA: 450-01/11-01/01, URBROJ: 
238/12-02-11-4, radi oslobođenja obveze plaćanja naknada onih 
potrošača koji račune za komunalnu naknadu plaćaju Primatelju 
plaćanja, izdavanjem naloga za plaćanje u papirnatom obliku u 
poslovnicama Banke.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 450-01/11-01/01
URBROJ: 238/12-02-12-7
Jastrebarsko,  17. svibnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne no-
vine“, br. 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 5/01 i 1/06), Gradonačel-
nik Grada Jastrebarskog dana 17. svibnja 2012. godine, donio je

ODLUKU O ODABIRU 
najpovoljnije ponude za izgradnju vanjske rasvjete 

perivoja dvorca Erdödy u Jastrebarskom

I.
Za sklapanje Ugovora o građenju, evidencijski broj nabave 

4E12-002, kao najpovoljnija ponuda, temeljem članka 82. stavka 
1, podstavka 2., odabire se ponuda ponuditelja „E.G.S. ELEK-
TROGRADITELJSTVO“ d.o.o. Alberta Fortisa 10, 10 090 Za-
greb, OIB: 83439900916, u iznosu od 436.582,00 bez PDV-a 
(slovima: četristotridesetšesttisućapetstoosamdesetdvije kune), 

plus PDV 25% u iznosu od 109.145,50 što sveukupno iznosi 
545.727,50 kune.

II.
Naručitelj Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossmayera 13, OIB: 

64942661827 će po konačnosti i izvršnosti ove Odluke s odabra-
nim ponuditeljem sklopiti Ugovor o najmu osobnog automobila 
za potrebe Grada Jastrebarskog.

III.
Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu i 

ocjeni ponuda, bez odgode ponuditelju u postupku, preporuče-
nom poštom s povratnicom. 

IV.
Rok mirovanja sukladno članku 98. stavku 2. točki 1. Zakona 

o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) iznosi 10 dana od 
dana dostave odluke o odabiru. Početak roka mirovanja računa se 
od prvog sljedećeg dana nakon dana dostave odluke o odabiru.

O b r a z l o ž e n j e
Naručitelj je na temelju članka 31. Zakona o javnoj nabavi 

(„Narodne novine“, broj 90/11) proveo otvoreni postupak javne 
nabave s namjerom sklapanja ugovora s jednim gospodarskim 
subjektom za izgradnju vanjske rasvjete perivoja dvorca Erdödy 
u Jastrebarskom, evidencijski broj nabave 4E12-002 te je:

 – procijenio vrijednost predmeta nabave u iznosu od 880.000,00 
kn bez PDV-a,

 – dana 22. ožujka 2012. donio je Odluku o provođenju postup-
ka javne nabave,

 – izradio dokumentaciju za nadmetanje,
 – objavio poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne 
nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim 
novinama broj 2012/S 002-0007806 od 26.03.2012., datum 
slanja objave 27.03.2012.,

 – javno otvorio ponude dana 17.04.2012. u 10:00 sati, te je 
utvrđeno da je do isteka roka za dostavu ponuda pristiglo 
dvanaest (12) ponuda i to od ponuditelja: „OZAS“ obrtnič-
ka proizvodno uslužna trgovinska zadruga, 10430 Samo-
bor, Ćirilometodska 19c, OIB: 65676872509, „ELEKTRO-
ENERGETIKA“ d.o.o., 10 000 Zagreb, Ratarska 75/A, 
OIB: 48444972867, E.G.S. -ELEKTROGRADITELJSTVO 
d.o.o., 10090 Zagreb, Alberta Fortisa 10, OIB: 93439900916,  
„D.G. COMMERCE“ d.o.o., 40323 Prelog, Industrijska zona 
10, OIB: 11652623019, „ENA“ d.o.o. za graditeljstvo, elek-
trotehničke usluge i trgovine, 47000 Karlovac, Jurja Haulika 
20A, OIB: 24759414355, „EMGD“ d.o.o., Aleja Vukovar 3, 
44320 Kutina, OIB: 70735318120, „ELEKTROCENTAR 
PETEK“ d.o.o., 10310 Ivanić Grad, Etanska cesta 8, OIB: 
17491977848, OBRTNIČKA ZADRUGA KARLOVAC, 
47000 Karlovac, J. Haulika 14, „MARAKOVIĆ“ d.o.o., 
47000 Karlovac, Vladka Mačeka 34, OIB: 88042056127, 
„EL-ING“, elektro radovi trgovina i conzalting, 10450 Jastre-
barsko, Novaki Petrovinski 8a, OIB: 64248977207, „MON-
TEL“ d.o.o., 10010 Zagreb, Jadranska avenija bb, OIB: 
12595351308 i „ZNAM“ d.o.o., 21210 Solin, Matoševa 121, 
OIB: 39575219139,

 – pregledom i ocjenom ponude ocijenjeno je da je ponuda tvrt-
ke „E.G.S. ELEKTROGRADITELJSTVO“ d.o.o. Alberta 
Fortisa 10, 10090 Zagreb, OIB: 83439900916, u potpunosti 
sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje i prihvat-
ljiva, te je prema kriteriju odabira najniže cijene ocijenjena 
najpovoljnijom.

Uputa o pravnom lijeku:
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Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji 
za kontrolu postupaka javne nabave u roku 5 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. Istodobno s dostavlja-
njem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe 
dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

KLASA: 433-01/12-01/10
URBROJ: 238/12-02-12-26
Jastrebarsko, 17. svibnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Gradonačelnik Grada Jastrebarskog temeljem članka 53a. 
stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 -vjerodostojno tumačenje, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), a u svezi sa člankom 
5. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 
86/08 i 61/11- u nastavku: ZSN) i članka 7. stavka 6. Pravilnika 
o unutarnjem redu gradske uprave Grada Jastrebarskog, KLASA: 
023-01/10-01/02, URBROJ: 238/12-03-10-3 od 08. srpnja 2010. 
i KLASA: 023-01/10-01/02, URBROJ: 238/12-03-10-04 od 22. 
studenoga 2010. godine, gradonačelnika Grada Jastrebarskog, 
donosi

RJEŠENJE
1. NATALIJA MARKUŠIĆ, pročelnica Gradske službe 

Grada Jastrebarskog, diplomirana pravnica, s više od 10 godina 
radnog staža u struci, imenuje se, s danom 17. svibnja 2012. za 
vršiteljicu dužnosti pročelnice Ureda gradonačelnika Grada Ja-
strebarskog do imenovanja pročelnika na način propisan zako-
nom.

KLASA: UP/I-112-01/12-01/04 
URBROJ: 238/12-02-12-1 
Jastrebarsko, 17. svibnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

PRAVILNIK 
o kontroli namjensko isplaćenih kapitalnih pomoći 

trgovačkim društvima 

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Pravilnikom regulira se kontrola namjenskog korište-
nja kapitalnih pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 
i izvan njega (u daljnjem tekstu: trgovačkim društvima), koja 
obuhvaća način dodjele, isplate i kontrole isplaćenih kapitalnih 
pomoći. 

II. NAČIN DODJELE I ISPLATE

Članak 2.
Trgovačkim društvima kapitalne pomoći se dodjeljuju na te-

melju:

a) Zaključka Gradonačelnika, nakon prethodno dostavljenog 
pisanog zahtjeva, financijskog izvješća (privremene ili okončane 
situacije, računa, ugovora) i izvršene kontrole na terenu, ili

b) Zaključka Gradonačelnika i prethodno zaključenog Ugo-
vora o namjenskom korištenju sredstava.

Osnova za dodjelu kapitalne pomoći su osigurana sredstva 
u Proračunu Grada Jastrebarskog za tekuću godinu i planirana 
sredstva u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infra-
strukture na području Grada Jastrebarskog ili u Programu gradnje 
komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog, 
u kojima je utvrđena vrsta, opis i iznos planirane kapitalne po-
moći. 

Trgovačkim društvima kapitalne pomoći se dodjeljuju Za-
ključkom Gradonačelnika, na temelju prijedloga Upravnog odje-
la za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša i geodetske poslove.

Isplata dodijeljenih kapitalnih pomoći trgovačkim društvima 
iz stavka 1. ovog Pravilnika izvršava se na temelju Zaključka 
Gradonačelnika i naloga za isplatu, a za slučajeve iz stavka 1.b) 
ovog članka i Ugovora o namjenskom korištenju sredstava.

III. NAČIN KONTROLE

Članak 3.
Kontrolu namjenskog korištenja dodijeljenih kapitalnih po-

moći trgovačkim društvima iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika 
obavlja Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostor-
no uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove kontrolom:

a) dostavljene privremene ili okončane građevinske obračun-
ske situacije za izvedene radove, i kontrolom na terenu, ili

b) dostavljenih ugovora i računa dobavljača za nabavu imo-
vine, radova i projektne dokumentacije, i kontrolom na terenu, ili

c) dostavljenih ugovora o građenju, ugovora o nadzoru i 
ovjerenog izvješća nadzornog inženjera o izvedenim radovima 
(u slučajevima kad trgovačko društvo ima sklopljene navedene 
ugovore), te

d) dostavljenih priloga prema odredbama zaključenog Ugo-
vora iz članka 2., stavka 1.b), i kontrolom na terenu.

Članak 4.
Kontrolu izvedenih radova na terenu obavlja djelatnik kojeg 

u tu svrhu ovlasti pročelnik Upravnog odjela za stambeno-ko-
munalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske 
poslove ili pročelnik osobno.

Svrha kontrole na terenu je utvrđivanje namjenskog korište-
nja dodijeljenih kapitalnih pomoći.

O svakoj kontroli na terenu ovlašteni djelatnik Grada Jastre-
barskog dužan je sastaviti zapisnik o izvršenoj kontroli.

Kontrola se obavlja u prisustvu ovlaštenog predstavnika trgo-
vačkog društva kojem je dodijeljena kapitalna pomoć.

Zapisnik potpisuju ovlašteni predstavnici Grada Jastrebar-
skog i trgovačkog društva iz stavka 4. ovog članka.

Članak 5.
Ako se tijekom kontrole na terenu utvrdi da je ukupno izve-

deno manje radova od radova prikazanih u zahtjevu, nadležni 
Upravni odjel obračunat će razmjerno umanjenje kapitalne po-
moći.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
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Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 400-01/12-01/06
URBROJ: 238/12-02-12-7
Jastrebarsko, 17. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

PRAVILNIK 
o kontroli namjensko isplaćenih donacija  

vjerskim zajednicama 

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Pravilnikom regulira se kontrola namjenskog korište-
nja kapitalnih i tekućih donacija (u daljnjem tekstu: donacija) 
vjerskim zajednicama, koja obuhvaća način dodjele, isplate i 
kontrole isplaćenih donacija. 

II. NAČIN DODJELE 

Članak 2.
Osnova za dodjelu donacije vjerskim zajednicama su osigu-

rana sredstva u Proračunu Grada za tekuću godinu i planirana 
sredstva u Programu zaštite i očuvanja spomenika kulturne ba-
štine ili u Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima.

Vjerskim zajednicama donacije se dodjeljuju na temelju pi-
sanog zahtjeva. 

Vjerskim zajednicama donacije se dodjeljuju Zaključkom 
Gradonačelnika, na temelju prijedloga nadležnog Upravnog 
odjela Grada Jastrebarskog.

III. NAČIN ISPLATE
Članak 3.

Isplata dodijeljenih donacija vjerskim zajednicama iz članka 
2., stavka 3. ovog Pravilnika vrši se ovisno o visini iznosa dodi-
jeljene donacije na način kako slijedi:

1. Donacije dodijeljene u iznosu do 7.000,00 (sedamtisuća 
kuna) isplaćuju se na temelju Zaključka Gradonačelnika i putem 
naloga za isplatu,

2. Donacije dodijeljene u iznosu iznad 7.000,00 (sedamtisuća 
kuna) isplaćuju se na temelju zaključenog Ugovora o financijskoj 
potpori.

IV. NAČIN KONTROLE

Članak 4.
Kontrolu namjenskog korištenja dodijeljenih donacija vjer-

skim zajednicama iz članka 2., stavka 3. ovog Pravilnika, čiji 
iznos ne prelazi 7.000,00 kn (sedamtisuća kuna), obavlja nad-
ležni Upravni odjel Grada Jastrebarskog kontrolom dostavljenog 
izvješća o utrošku dodijeljene donacije i kontrolom na terenu.

Članak 5.
Kontrolu namjenskog korištenja dodijeljenih donacija vjer-

skim zajednicama iz članka 2., stavka 3. ovog Pravilnika, čiji 

iznos prelazi 7.000,00 kn (sedamtisuća kuna), obavlja nadležni 
Upravni odjel Grada Jastrebarskog kontrolom dostavljenog fi-
nancijskog izvješća vjerske zajednice o utrošku dodijeljene dona-
cije (obračunske situacije, računi, ugovori, nalozi za isplatu…), i 
dostavljenih izvješća o svim ostalim financijskim potporama koje 
je vjerska zajednica ostvarila radi ostvarenja svrhe za koju je do-
dijeljena i isplaćena predmetna donacija, te kontrolom izvedenih 
radova na terenu.

Ukoliko Grad Jastrebarsko provodi nabavu roba, radova ili 
usluga u smislu donacije vjerskoj zajednici, provedeni postupak 
javne nabave predstavlja kontrolu namjenskog korištenja dona-
cije. 

Članak 6.
Kontrolu na terenu obavlja djelatnik kojeg u tu svrhu ovlasti 

pročelnik nadležnog Upravnog odjela ili pročelnik osobno.
Svrha kontrole na terenu je utvrđivanje namjenskog korište-

nja dodijeljenih donacija.
O svakoj kontroli na terenu ovlašteni djelatnik Grada Jastre-

barskog dužan je sastaviti zapisnik o izvršenoj kontroli.
Kontrola se obavlja u prisustvu ovlaštenog predstavnika vjer-

ske zajednice kojoj je dodijeljena donacija.
Zapisnik potpisuju ovlašteni predstavnici Grada Jastrebar-

skog i vjerske zajednice iz stavka 4. ovog članka.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 400-01/12-01/06
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 17. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09) Gradonačelnik Gra-
da Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Glavnog – Izvedbenog  projekta mostova 

na rijeci Kupčini u naselju Guci Draganički

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izradi Glavnog – 

Izvedbenog projekta mostova na rijeci Kupčini u naselju Guci 
Draganički s trgovačkim društvom „C.T.B.“ d.o.o., Zagrebačka 
12, Jastrebarsko, OIB: 28975255175.

II.
Ugovorena vrijednost izrade Glavnog – Izvedbenog projekta 

iz točke I. ovog Zaključka iznosi 23.500,00 kn (slovima: dva-
desettritisućepetsto kuna) uvećano za PDV od 25% u iznosu od 
5.875,00 kn, odnosno sveukupno iznos od 29.375,00 kn (slovi-
ma: dvadesetdevettisućatristosedamdesetpet kuna).

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka osi-

gurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu.
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IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti 

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 340-03/12-01/03
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 20. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09) Gradonačelnik Gra-
da Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi Izvedbenog projekta 

nerazvrstane ceste Donja Reka - Pavlovčani

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Izvedbenog 

projekta nerazvrstane ceste Donja Reka – Pavlovčani s trgovač-
kim društvom „KOPIMA“ d.o.o. za projektiranje i nadzor nad 
gradnjom iz Zagreba, Vrbik 8a, OIB: 04662252043.  

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka 

isplatiti će se iznos od =13.680,00 kn (slovima: trinaesttisuća-
šestoodamdeset kuna), uvećano za PDV-a od 25% u iznosu od 
3.420,00 kn, odnosno sveukupno iznos od 17.100,00 kn (slovi-
ma: sedamnaesttisućasto kuna).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, 
Razdjel 005 Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, pro-
storno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, u Programu: 
EO5 5181 Izgradnja cesta, Kapitalni projekt: K518102 Izgradnja 
nerazvrstanih cesta, broj konta: 421 Građevinski objekti.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 340-03/12-01/04 
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 20. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09) Gradonačelnik Gra-
da Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi Izvedbenog projekta 

mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj

I.

 ouređ evaluž-
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II.
Za poslove utvrđene odredbama Ugovora iz točke I. ovog 

Zaključka isplatit će se iznos od = 29.320,00 kn (slovima: dvade-
setdevettisućatristodvadeset kuna), uvećano za PDV-a od 25% u 
iznosu od 7.330,00 kn, odnosno sveukupno iznos od = 36.650,00 
kn (slovima: tridesetšesttisućašestopedeset kuna).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osi-

gurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 361-02/12-01/03
URBROJ: 238/12-02-12-4 
Jastrebarsko, 20. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09) Gradonačelnik Gra-
da Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi i postavi vanjske 

stolarije na zgradi gradskih službi Grada 
Jastrebarskog, Strossmayerov trg 13 u Jastrebarskom

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi i postavi 

vanjske stolarije u zgradi gradskih službi Grada Jastrebarskog, 
Strossmayerov trg 13 u Jastrebarskom s Mariom Koluderom vla-
snikom obrta „STOLARIJA KOLUDER“ iz Jastrebarskog, Zdi-
hovačka 94, OIB: 87662030731.

II.
Ugovorena vrijednost radova iz točke I. ovog Zaključka izno-

si = 67.990,00 kn (slovima: šezdesetsedamtisućadevetstodevede-
set kuna), uvećano za PDV-a od 25% u iznosu od 16.997,50 kn, 
odnosno sveukupno iznos od 84.987,50 kn (slovima: osamdeset-
četiritisućedevetstoosamdesetsedam kuna i pedeset lipa).

III.
Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana 

su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu na poziciji 
Kapitalni projekt: Obnova spomenika kulturne baštine, Program 
E05 5200: Zaštita spomenika kulturne baštine, Glava 01, Razdjel: 
005 Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove sukladno Programu 
zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada 
Jastrebarskog u 2012. godini.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 361-08/12-01/02  
URBROJ: 238/12-02-12-4 
Jastrebarsko, 20. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09) Gradonačelnik Gra-
da Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi Idejne studije uređenja 
prostora zgrade na adresi Dr. Franje Tuđmana 45 u 

Jastrebarskom

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Idejne studije 

uređenja prostora zgrade na adresi Dr. Franje Tuđmana 45 u Ja-
strebarskom s trgovačkim društvom „ARHIKON“ d.o.o. za arhi-
tektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge, Ozaljska 
49, Zagreb, OIB: 41081073369.

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka 

isplatiti će se iznos od =10.000,00 kn (slovima: desettisuća kuna), 
uvećano za PDV-a od 25% u iznosu od 2.500,00 kn, odnosno 
sveukupno iznos od 12.500,00 kn (slovima:dvanaesttisućapetsto 
kuna).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka osi-

gurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 361-02/12-01/02 
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 20. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), 
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada 
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Jastrebarskog“ broj 07/09.) i članka 23. stavka 2. Odluke o uvje-
tima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu 
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 
broj 7/11), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ODLUKU 
o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja 

glavnog kolektora sanitarne kanalizacije sa 
sekundarnim kanalima za naselja Volavje – Novaki 

Petrovinski - Domagović

I.
Grad Jastrebarsko osniva pravo služnosti izgradnje i održa-

vanja glavnog kolektora sanitarne kanalizacije sa sekundarnim 
kanalima za naselja Volavje - Novaki Petrovinski - Domagović 
u korist trgovačkog društva „VODE JASTREBARSKO“ d.o.o. 
iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana 47, na teret nekretnina u 
vlasništvu Grada Jastrebarskog označenih kao:  

k.č.br.
z.k.ul.
br. oznaka zemljišta površina k.o.

21 1719 Pašnjak Gmajna 233 čhv Volavje
23/1 1719 Pašnjak pod selom 791 čhv Volavje
23/2 1719 Put pod selom 35 čhv Volavje
23/3 1719 Pašnjak pod selom 45 čhv Volavje
23/4 1719 Kanal pod selom 22 čhv Volavje
25 1719 Pašnjak pod starim 

mlinom
636 čhv Volavje

26 1719 Pašnjak pod starim 
mlinom

672 čhv Volavje

1642 P-I Put poljski u Volavju 52 čhv Volavje
1643 P-I Put poljski u Volavju 316 čhv Volavje
1644 P-I Put poljski u Volavju 483 čhv Volavje
1660 P-I Mjesni prostor u 

Volavju
375 čhv Volavje

1661 P-I Put poljski u Volavju 857 čhv Volavje
1662 P-I Mjesni prostor u 

Volavju
449 čhv Volavje

1663 P-I Put u Volavju 193 čhv Volavje
1664 P-I Put u Cernilovec iz 

Volavja
2 jutra i
630 čhv

Volavje

1668 P-I Put poljski u Volavju 154 čhv Volavje
1669 P-I Put poljski u Dol. 

Kosanice
1 jutro
i 1050 
čhv

Volavje

1639 P-I Put poljski u stari 
zdenec

627 čhv Volavje

1341/1 1677 Put u Novakima 911 čhv Volavje
1631/1 P-I Put u Novaki 1377 čhv Volavje
1624 P-I Put poljski u Hrvojki 1 jutro i

415 čhv
Volavje

1626 P-I Put u Domagović iz 
Novaki

1 utro i
444 čhv

Volavje

282 355 Put 1817 m² Domagović
267 355 Put 1084 m² Domagović
327 355 Put 8134 m² Domagović
250 355 Put 2270 m² Domagović
516/1 355 Cesta u mjestu 7363 m² Domagović
516/2 355 Put 13 573 

m²
Domagović

344 355 Put 585 m² Domagović

840 355 Cesta Domagović-
Cvetković

4156 m² Domagović

163 355 Put 391 m² Domagović
361 355 Put 2598 m² Domagović
476 355 Put 7319 m² Domagović
517 355 Cesta Novaki-

Domagović
5023 m² Domagović

524 355 Cesta u mjestu 4392 m² Domagović
560 355 Put 4664 m² Domagović
561 355 Put 1429 m² Domagović
502 355 Put 1019 m² Domagović
497/9 355 Oranica Strahinka 329 m² Domagović
839 355 Cesta Novaki-

Domagović
6489 m² Domagović

581 355 Cesta umjestu 2136 m² Domagović
605 355 Put 16 395 

m²
Domagović

539 355 Put 761 m² Domagović
101 355 Cesta u mjestu 1803 m² Domagović
602 355 Put 3907 m² Domagović
650 355 Put 3502 m² Domagović
677 355 Put 3191 m² Domagović
686 355 Put 3112 m² Domagović
704 355 Put 2645 m² Domagović
705 355 Put 381 m² Domagović
694 307 Livada Ruškovlje 3562 m² Domagović
496/1 419 Livada Strahinka 1986 m² Domagović
498/5 128 Put - društveno 511 m² Domagović

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

Pravo služnosti na nekretninama iz stavka 1. ove točke osniva 
se bez naknade sukladno odredbama Odluke o visini naknade za 
osnivanje služnosti na javnim površinama kojima upravlja Grad 
Jastrebarsko i nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog.

II.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo „VODE JASTRE-

BARSKO“ d.o.o. sklopit će Ugovor o osnivanju prava služnosti 
izgradnje i održavanja glavnog kolektora sanitarne kanalizacije 
sa sekundarnim kanalima za naselja Volavje – Novaki Petrovin-
ski - Domagović, sukladno odredbama ove Odluke.

III. 
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za stam-

beno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i 
geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti 

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 943-03/12-01/02
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 20. travnja 2011.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), Gradonačelnik Grada 
Jastrebarskog, donosi
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ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora o izradi Glavnog-izvedbenog 
projekta S-3 prometnice (dio) u Gospodarskoj zoni 

Jalševac u Jastrebarskom

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Glavnog-

izvedbenog projekta S-3 (dio – 250 m) prometnice do pročistača 
u gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom s tvrtkom „IPZ“ 
d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21.  

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz članka 1. ovog Zaključka 

isplatiti će se iznos od 61.000,00 kuna, uvećano za PDV u iznosu 
od 15.250,00 kuna, što ukupno iznosi 76.250,00 kuna.

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, 
razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, kapitalni projekt: Ra-
zvoj gospodarske zone Jalševac, konto: 421.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

gospodarstvo Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 340-03/11-01/10
URBROJ: 238/12-02-12-12
Jastrebarsko, 20. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora o izradi Glavnog-izvedbenog 

projekta S-4  prometnice u Gospodarskoj zoni 
Jalševac u Jastrebarskom

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Glavnog-izved-

benog projekta S-4 prometnice u dužini od 400 m do pročistača u 
gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom s tvrtkom „IPZ“ d.d., 
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21.  

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz članka 1. ovog Zaključka 

isplatiti će se iznos od 69.000,00 kuna, uvećano za PDV u iznosu 
od 17.250,00 kuna, što ukupno iznosi 86.250,00 kuna.

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, 
razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, kapitalni projekt: Ra-
zvoj gospodarske zone Jalševac, konto: 421.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

gospodarstvo Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA:  340-03/11-01/10
URBROJ: 238/12-02-12-14
Jastrebarsko, 20. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora o izradi Glavnog-izvedbenog 

projekta T-10  prometnice u Gospodarskoj zoni 
Jalševac u Jastrebarskom

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Glavnog-izved-

benog projekta T-10 prometnice u dužini od 150 m do pročistača 
u gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom s tvrtkom „IPZ“ 
d.d., Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21.

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz članka 1. ovog Zaključka 

isplatiti će se iznos od 69.000,00 kuna, uvećano za PDV u iznosu 
od 17.250,00 kuna, što ukupno iznosi 86.250,00 kuna.

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, 
razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, kapitalni projekt: Ra-
zvoj gospodarske zone Jalševac, konto: 421.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

gospodarstvo Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA:  340-03/11-01/10
URBROJ: 238/12-02-12-16
Jastrebarsko,  20. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK 
o financijskoj pomoći HLD „Jastreb“ Jastrebarsko
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I.
Odobrava se financijska pomoć Hrvatskom lovačkom druš-

tvu „Jastreb“, Jastrebarsko, Zdihovo 30, u iznosu od 15.000,00 
kuna, za sufinanciranje gospodarenja lovištem I/122 Jastrebarsko 
i priprema za obilježavanje 90. obljetnice društva.

II.
Odobrena sredstva predviđena su u proračuna grada Jastre-

barskog za 2012. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktiv-
nost: A401605 Sufinanciranje rada poljoprivrednih udruga, Kon-
to: 381.

III.
Isplata odobrene financijske pomoći izvršit će se nakon pot-

pisanog ugovora kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze 
te namjensko korištenje dodijeljenih financijskih sredstava.

IV.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 323-01/12-01/1
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 26. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora o izvođenju konzervatorsko-

restauratorsko-istraživačkih radova na zgradi muzeja 
u ul. Vladka Mačeka 1, Jastrebarsko

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o autorskom djelu o 

izvođenju konzervatorsko-restauratorsko-istraživačkih radova na 
pročeljima Gradskog muzeja u ulici Vladka Mačeka 1, Jastre-
barsko s višim konzervatorom-restauratorom VJEKOSLAVOM 
VARŠIĆEM iz Zagreba, Kriška 83.

II.
Za radove utvrđene Ugovorom iz članka 1. ovog Zaključka 

isplatiti će se bruto  iznos od 7.458,05 kuna.

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, 
razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, aktivnost: turizam, 
konto: 323.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

gospodarstvo Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 334-01/11-01/04
URBROJ: 238/12-02-12-13
Jastrebarsko, 03. svibnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK 
o financijskoj pomoći KPDV-u Jastrebarsko

I.
Odobrava se financijska pomoć „Klubu prijatelja dobrog 

vina“ iz Jastrebarskog, Vlaškovec 45, u iznosu od 15.000,00 kuna 
za  organizaciju „29. Vinskih igara“,koje će se održati od  25. do 
26. svibnja 2012. godine.

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račun društva broj: 

2390001-1100300819 otvoren kod HPB, iz proračuna grada Ja-
strebarskog za 2012. godinu, Program: razvoj gospodarstva, Ak-
tivnost: Turizam, Konto: 381.

III.
Isplata odobrene financijske pomoći izvršit će se nakon pot-

pisanog ugovora kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze 
te namjensko korištenje dodijeljenih financijskih sredstava.

IV.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 320-14/12-01/1
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 03. svibnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora o izradi Izvedbenog projekta 
krajobrazne arhitekture uz D310 u GZ Jalševac

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Izvedbenog 

projekta krajobrazne arhitekture uz državnu cestu D310 na dijelu 
koji prolazi kroz  gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom, s 
tvrtkom „VIRIDO d.o.o.“, iz Zagreba, Stjepana Ljubića Vojvode 
26.

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz članka 1. ovog Zaključka 

isplatiti će se iznos od 12.000,00 kuna, uvećano za PDV u iznosu 
od 3.000,00 kuna, što ukupno iznosi 15.000,00 kuna.
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III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, 
razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, tekući projekt: Pro-
jekt ukupnog razvoja grada, konto: 323.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

gospodarstvo Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 350-05/12-01/1
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 17. svibnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članak 253. Zakona o radu („Narodne novine“, 
broj 149/09 i 61/11), članka 51. stavak 2. Zakona o predškolskom 
odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, broj 10/97 i 107/07) i 
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog”, 07/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog do-
nosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost 

predškolskog odgoja Hrvatske za Grad Jastrebarsko

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Kolektivni ugovor za djelatnost 

predškolskog odgoja Hrvatske za Grad Jastrebarsko sa Sindika-
tom radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske u 
svrhu reguliranja materijalnih i ostalih prava zaposlenih u dječ-
jem vrtiću Radost Jastrebarsko.

II.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 601-01/11-01/06
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 12. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (‘’Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’ broj 7/09) i Programa javnih 
potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2012. godi-
nu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 9/11) gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Nogometnom klubu Jaska 

I.
Odobrava se financijska potpora Nogometnom klubu Jaska 

u iznosu od 15.000,00 kn (petnaesttisuća kuna), u svrhu pokri-
vanja troškova prijevoza svih momčadi kluba na prvenstvene i 
kup utakmice. 

II.
Odobrena financijska potpora osigurana je u proračunu Gra-

da Jastrebarskog u Programu javnih potreba u sportu na području 
Grada Jastrebarskog za 2012. godinu - Tekuće donacije sport-
skim udrugama.

III.
Isplata odobrene financijske potpore isplatit će se nakon što 

između ovlaštenih osoba Grada Jastrebarskog i Nogometnog klu-
ba Jaska bude zaključen Ugovor o financijskoj potpori kojim će 
ugovorne strane utvrditi međusobna prava i obaveze.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 620-03/12-01/11
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 18. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih 
potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2012. godi-
nu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 9/11), gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori KUD-u Desinec

I.
Odobrava se financijska potpora KUD-u Desinec u iznosu od 

7.000,00 kn (sedamtisuća kuna), u svrhu pokrića troškova orga-
nizacije festivala “Moje kolo malo” i nastupa na manifestaciji 
“Đakovački vezovi”.

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebar-

skog, Programom javnih potreba u kulturi za 2012. godinu, AK-
TIVNOST: Djelatnost udruga u kulturi - Programi/projekti udru-
ga u kulturi i isplatit će se na žiro račun 2481000-1100104797 
otvoren kod Kreditne banke Zagreb, na ime KUD-a Desinec, Trg 
svetog Ivana bb, Gornji Desinec, Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se KUD Desinec da Upravnom odjelu za društvene 

djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku odo-
brenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. srpnja 2012.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 612-13/12-01/10
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 20. travnja 2012. 
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G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju Programa javnih potreba u društvenim djelatno-
stima na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog, 9/11) i članka 48. Statuta Grada 
Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), 
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o isplati sredstava udrugama građana iz područja 

socijalne skrbi i zdravstva

I.
Odobrava se isplata sredstava, osiguranih u proračunu Grada 

Jastrebarskog za 2012. godinu, udrugama građana iz područja so-
cijalne skrbi i zdravstva: Udruga invalida, Udruga slijepih, Udru-
ga gluhih, Udruga umirovljenika „Prigorje“, Matica umirovlje-
nika Jastrebarsko, u iznosu od 13.500,00 kn(trinaesttisućaipetsto 
kuna) na način kako slijedi:

UDRUGA Iznos za isplatu Broj žiro računa
Udruga invalida grada 
Samobora i Sv. Nedelje

1.500,00 kn 2484008-
1102647014

Udruga slijepih Zagreb 1.500,00 kn 2360000-
1101265674

Udruga gluhih i nagluhih 
Zag. Županije

1.500,00 kn 2403009-
1120000034

Udruga umirovljenika 
„Prigorje“

4.500,00 kn 2390001-
1100326651

Matica umirovljenika 
Jastrebarsko

4.500,00 kn 2390001-
1100326643

II.
Odobrena sredstva, isplatit će se navedenim udrugama iz 

proračuna Grada Jastrebarskog, temeljem Programa javnih potre-
ba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog 
za 2012. godinu, Program: Socijalna zaštita, Aktivnost: Tekuće 
donacije udrugama građana, u svrhu financiranja redovne djelat-
nosti. 

III.
Obvezuju se udruge iz točke I. ovog Zaključka da Upravnom 

odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostave iz-
vješće o utrošku sredstava odobrenih i isplaćenih ovim Zaključ-
kom do 30. rujna 2012.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će 

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 600-01/11-01/03
URBROJ: 238/12-02-12-26
Jastrebarsko, 20. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju Programa javnih potreba u društvenim djelatno-
stima na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog, 9/11) i članka 48. Statuta Grada 
Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), 
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o isplati sredstava udrugama građana  

proizašlih iz rata

I.
Odobrava se isplata sredstava, osiguranih u proračunu Grada 

Jastrebarskog za 2012. godinu, udrugama građana proizašlih iz 
rata: UHVIDR - Udruga hrvatskih vojnih invalida  Domovinskog 
rata, Udruga pripadnika 61. bojne ZNG i 140. brigade HV Jastre-
barsko i Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Jastre-
barsko u iznosu od 17.500,00 kn (sedamnaesttisućaipetsto kuna) 
na način kako slijedi:

UDRUGA Iznos za isplatu Broj žiro računa
UHVIDR
Udruga hrvatskih vojnih 
invalida Domovinskog rata

2.500,00 kn 2390001-
1100025710

Udruga pripadnika 61. 
bojne ZNG i 140. brigade 
HV Jastrebarsko

2.500,00 kn 2400008-
1110041837

Udruga antifašističkih 
boraca i antifašista Grada 
Jastrebarsko

2.500,00 kn 2360000-
1101559847

Klub 61. samostalne 
bojne zbora narodne garde 
Jastrebarsko 91 

2.500,00 kn 2390001-
1100018094

Udruga dragovoljaca i 
veterana domovinskog rata 
RH – Ogranak Jastrebarsko

5.000,00 kn 2340009-
1410044931

Udruga hrvatskih branitelja 
dragovoljaca domovinskog 
rata – Ogranak 
Jastrebarsko

2.500,00 kn 2360000-
1400171149

UKUPNO: 17.500,00 kn

II.
Raspodijeljena sredstva, isplatit će se navedenim udrugama 

iz proračuna Grada Jastrebarskog, temeljem Programa javnih 
potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebar-
skog za 2012. godinu, Program: Ostale opće javne usluge, Ak-
tivnost: Udruge građana proizašlih iz rata, u svrhu financiranja 
redovne djelatnosti.

III.
Obvezuju se udruge iz točke I. ovog Zaključka da Upravnom 

odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostave iz-
vješće o utrošku sredstava odobrenih i isplaćenih ovim Zaključ-
kom do 30. rujna 2012.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će 

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 600-01/11-01/03
URBROJ: 238/12-02-12-24
Jastrebarsko, 20. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.
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Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 07/09), Gradonačelnik Grada 
Jastrebarskog donosi

PRAVILNIK 
o kontroli namjensko isplaćenih donacija 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom reguliraju se kriteriji za dodjelu, način do-

djele, isplate i kontrole namjenskog korištenja namjensko ispla-
ćenih kapitalnih i tekućih donacija(u daljnjem tekstu: donacija).

Odredbe iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se na udruge 
građana u čiju djelatnost pripada kultura, sport, socijalna skrb, 
zdravstvo, vatrogastvo, civilna zaštita i humanitarizam.

Donacije iz stavka 1. ovog članka isplaćuju se iz proračuna 
Grada Jastrebarskog u skladu s osiguranim sredstvima.

II. KRITERIJI ZA DODJELU

Članak 2.
Grad Jastrebarsko udrugama iz članka 1. ovog Pravilnika, do-

djeljuje donacije temeljem slijedećih kriterija: 
1. važećim zakonskim propisima utvrđeno je pravo na finan-

cijsku potporu od strane Grada Jastrebarskog (Zakon o vatroga-
stvu, Zakon o hrvatskom Crvenom križu),

2. važećim zakonskim propisima utvrđena je obveza Grada 
Jastrebarskog na financijsku potporu u svrhu donošenja i ostvari-
vanja Programa javnih potreba (Zakon o športu),

3. udruge na području Grada Jastrebarskog provode program/
projekt od interesa za Grad Jastrebarsko,

4. udruge su registrirane na području Grada Jastrebarskog te 
temeljem doprinosa kvaliteti života na području Grada Jastrebar-
skog, ostvaruju pravo na financiranje svoje redovne djelatnosti.

II. NAČIN DODJELE

Članak 3.
Udrugama iz članka 2., točke 1. i 2. ovog Pravilnika donaci-

je se dodjeljuju  usvajanjem Programa javnih potreba, prilikom 
donošenja proračuna Grada Jastrebarskog od strane Gradskog 
vijeća Grada Jastrebarskog.

Udrugama iz članka 2., točke 3. ovog Pravilnika donacije se 
dodjeljuju Zaključkom Gradonačelnika, a temeljem provedenog 
natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama i temeljem 
prijedloga Komisije za procjenu prijavljenih projekata/programa.

Udrugama iz članka 2., točke 4. ovog Pravilnika donacije se 
dodjeljuju Zaključkom Gradonačelnika, temeljem procjene po-
treba lokalne zajednice u kojoj iste djeluju. 

III. NAČIN ISPLATE

Članak 4.
Isplata dodijeljenih donacija udrugama iz članka 2., točke 1. i 

2. ovog Pravilnika vrši se mjesečno, temeljem naloga za isplatu.

Članak 5.
Isplata dodijeljenih donacija udrugama iz članka 2. točke 3. i 

4. ovog Pravilnika vrši se ovisno o visini iznosa dodijeljene do-
nacije na način kako slijedi:

1. Donacije dodijeljene u iznosu do 7.000,00 (sedamtisuća 
kuna), isplaćuju se temeljem Zaključka Gradonačelnika,

2. Donacije dodijeljene u iznosu iznad 7.000,00 (sedamtisuća 
kuna), isplaćuju se temeljem zaključenog Ugovora o financijskoj 
potpori.

IV. NAČIN KONTROLE

Članak 6.
Kontrola namjenskog korištenja dodijeljenih donacija udru-

gama iz članka 2., točke 1. i 2. ovog Pravilnika vrši se kontrolom 
godišnjeg izvješća o radu i financijskog izvješća navedenih udru-
ga od strane Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Gradskog 
vijeća Grada Jastrebarskog.

Članak 7.
Kontrola namjenskog korištenja dodijeljenih donacija Udru-

gama iz članaka 2., točke 3. i 4. ovog Pravilnika, a čiji iznos ne 
prelazi 7.000,00 kn (sedamtisuća kuna), vrši se kontrolom do-
stavljenog izvješća o utrošku dodijeljene donacije.

Članak 8.
Kontrola namjenskog korištenja dodijeljenih donacija Udru-

gama iz članaka 2., točke 3. i 4. ovog Pravilnika, a čiji iznos 
prelazi 7.000,00 kn (sedamtisuća kuna), vrši se kontrolom do-
stavljenog financijskog i opisnog izvješća o utrošku dodijeljene 
donacije, kao i izvješća o svim ostalim financijskim potporama 
koje je udruga ostvarila u svrhu provedbe programa/projekta, od-
nosno realizacije svoje redovne djelatnosti i kontrolom na terenu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.
Kontrolu opisnih i financijskih izvješća iz članaka 7. i 8. ovog 

Pravilnika, kao i kontrolu na terenu, obavlja djelatnik kojeg u tu 
svrhu ovlasti Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti 
ili Pročelnik osobno.

O svakoj kontroli na terenu ovlašteni djelatnik Grada Jastre-
barskog dužan je sastaviti zapisnik o izvršenoj kontroli.

Kontrola se obavlja u prisustvu ovlaštenog predstavnika 
udruge kojoj je dodijeljena donacija čije se namjensko korištenje 
utvrđuje navedenom kontrolom na terenu.

Zapisnik potpisuju ovlašteni predstavnici Grada Jastrebar-
skog i udruge iz stavka 3. ovog članka.

Članak 10.
Za provedbu ovog Pravilnika zadužuje se Upravni odjel za 

društvene djelatnosti.

Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 230-01/12-01/1
URBROJ: 238/12-02-12-2
Jastrebarsko, 20 . travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju Programa javnih potreba u kulturi na području 
Grada Jastrebarskog za 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog”, broj 9/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebar-
skog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 7/09), Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi
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ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora broj: 54-04-4-12 o korištenju 

sredstava proračuna Zagrebačke županije za 
provedbu Programa javnih potreba u kulturi  

za 2012. godinu

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor broj: 54-04-4-12 o ko-

rištenju sredstava proračuna Zagrebačke županije za provedbu 
Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu sa Zagrebač-
kom županijom, u svrhu korištenja sredstava za program: CZK 
Jastrebarsko “Simo u Jaski” u iznosu od 10.000,00 kn (desetti-
suća kuna).

II.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 610-01/12-01/1
URBROJ: 238/12-06-12-3.
Jastrebarsko, 20. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Župnom uredu Plešivica

I.
Odobrava se financijska potpora Župnom uredu Plešivica u 

iznosu od 2.000,00 kn (dvijetisuće kuna), u svrhu sufinanciranja 
prijevoza mladih iz župe na nacionalni susret katoličke mladeži 
u Sisku.

II.
Navedeni iznos isplatit će se na žiro račun 2360000-

1102018209 otvoren kod Zagrebačke banke, na ime Župnog ure-
da Plešivica, Plešivica 48, Jastrebarsko, iz proračunske rezerve. 

III.
Obvezuje se Župni ured Plešivica da Upravnom odjelu za 

društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o 
utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. srpnja 
2012.

IV.
Ovaj  zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 053-02/12-01/11
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 20. travnja 2012.  

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Srednjoj školi Jastrebarsko

I.
Odobrava se financijska potpora Srednjoj školi Jastrebarsko 

u iznosu od 3.500,00 kn (tritisućeipetsto kuna), u svrhu financi-
ranju troškova terenske nastave u sklopu fakultativnog predmeta 
“Ruralni turizam”. 

II.
Navedeni iznos isplatit će se na žiro račun 2360000-

11014178723 otvoren kod Zagrebačke banke, na ime Srednje 
škole Jastrebarsko, Većeslava Holjevca 11, Jastrebarsko, iz pro-
računske rezerve.

III.
Obvezuje se Srednja škola Jastrebarsko da Upravnom odjelu 

za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o 
utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. srpnja 
2012.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 602-03/12-01/01
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 20. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi Arhitektonskog projekta 

adaptacije interijera i muzejske postave

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izradi Arhitektonskog 

projekta adaptacije interijera i muzejske postave za potrebe Grad-
skog muzeja i galerije Jastrebarsko, Vladka Mačeka 1, Jastrebar-
sko.

II
Ugovorena vrijednost radova iz točke I. ovog Zaključka izno-

si = 68.500,00 kn(slovima: šezdesetiosamtisućaipetsto kuna), 
uvećano za PDV 25%, što sveukupno iznosi 85.625,00 kn, (slo-
vima: osamdesetipettisućašestodvadesetipet kuna).

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu 
u Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima, Program: 
Religijske, kulturne i druge službe, Aktivnost: Gradski muzej.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.
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V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u 

„Službenim vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 612-05/12-01/03 
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 20. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o provođenju geotehničkih 
istražnih radova i izradi geotehničkog elaborata 

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o provođenju geoteh-

ničkih istražnih radova i izradi geotehničkog elaborata s trgovač-
kim društvom Geoindex d.o.o., Naserov trg 7, Zagreb u svrhu iz-
gradnje područnog odjeljenja dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko 
u Gornjem Desincu.

II.
Ugovorena vrijednost radova iz točke I. ovog Zaključka izno-

si = 21.500,00 kn (slovima: dvadesetijednutisućuipetsto kuna), 
uvećano za PDV 25% u iznosu od 5.375,00 kn, odnosno sveuku-
pno: 26.875,00 (slovima: dvadesetišesttisućaosamstosedamdese-
tipet kuna).

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu 
u Programu javnih potreba u predškolskom odgoju, Kapitalni 
projekt:Izgradnja vrtića – Gornji Desinec.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 601-02/12-01/01 
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 20. travanj 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (‘’Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih 
potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebar-
skog za 2012. godinu (‘’Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, 
broj 9/11). gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o pokroviteljstvu “Planinarskog uspona na Japetić 

povodom Praznika rada”

I.
Gradonačelnik prihvaća pokroviteljstvo “Planinarskog us-

pona na Japetić povodom Praznika rada” i odobrava financijsku 
potporu u iznosu od 3.671,00 kn (tritisućešestosedamdesetjedna 
kuna), u svrhu kupnje majica i tisak na majice koje će dobiti svi 
koji sudjeluju u događanju.

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebar-

skog, Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima za 
2012. godinu, AKTIVNOST: Rashodi za rekreaciju, kulturni i re-
ligijski sadržaj koji nisu razvrstani - Program: Grafičke i tiskarske 
usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i isplatit će se na žiro račun 
2484008-1100270418 otvoren kod Raiffeisen Bank, na ime Di-
zajn studija Ringeis d.o.o., Tratinska 72, 10412 Lukavec, Velika 
Gorica, po ispostavi računa.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 620-03/12-01/16
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 26. travnja 2012.  

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju („Na-
rodne Novine“, broj 174/04, 79/07, 38/09, i 127/10), članka 17. 
stavka 5. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih sna-
ga zaštite i spašavanja („Narodne Novine“, broj 40/08 i 44/08) i 
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog“, broj 07/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog 
donosi

PLAN POZIVANJA I AKTIVIRANJA 
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Jastrebarskog

I.
Ovim se Planom uređuju radnje i postupci tijekom priprema-

nja i provođenja postupka aktiviranja i pozivanja Zapovjedništva 
civilne zaštite Grada Jastrebarskog.

Zapovjedništvo civilne zaštite poziva se i aktivira u sluča-
ju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području 
Grada Jastrebarskog, za zapovijedanje aktivnostima, snagama i 
sredstvima civilne zaštite.

II.
Zapovijed za aktiviranje i pozivanje Zapovjedništva civilne 

zaštite Grada Jastrebarskog izdaje Gradonačelnik.

III.
Pozivanje pripadnika Zapovjedništva civilne zaštite Grada 

Jastrebarskog vrši se putem Županijskog centra 112, Područnog 
ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb,  po nalogu Gradonačelnika.

IV.
Pozivanje će se izvršiti putem mobilne ili fiksne telefonije, 

nakon čega će Gradonačelnik donijeti pisanu Odluku o poziva-
nju, koju će proslijediti Županijskom centru 112, Područni ured 
za zaštitu i spašavanje Zagreb.

V.
U slučaju prekida telefonskih veza, pozivanje članova Zapo-
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vjedništva civilne zaštite izvršiti će se putem teklića, dostavom 
pisanog poziva.

Za teklića se određuje komunalni redar Grada Jastrebarskog, 
koji će u tu svrhu koristiti službeno vozilo.

VI.
Za aktiviranje Zapovjedništva civilne zaštite Grada Jastrebar-

skog kao zborno mjesto određuje se zgrada gradske uprave Grada 
Jastrebarskog, Trg J. J. Strossmayera 13.

Pričuvna lokacija na koju se upućuje Zapovjedništvo civil-
ne zaštite Grada Jastrebarskog je sjedište komunalnih poduzeća 
Ceste Jastrebarsko d.o.o. i Vode Jastrebarsko d.o.o., Dr. Franje 
Tuđmana 47, Jastrebarsko.

VII.
Izvršitelj, odnosno rukovoditelj pozivanja je voditelj smjene 

u Županijskom Centru 112, Područnog ureda za zaštitu i spaša-
vanje Zagreb.

VIII:
Sastavni dio ovog Plana pozivanja čini popis članova Zapo-

vjedništva civilne zaštite Grada Jastrebarskog.

IX.
Ovaj Plan pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva civilne za-

štite čini sastavni dio Plana civilne zaštite grada Jastrebarskog.

X.
Plan stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 810-01/12-01/04
URBROJ: 238/12-02-12-2
Jastrebarsko, 26. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju Plana nabave za proračunsku 2012. godinu 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/12) i članka 48. 
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebar-
skog“ broj 07/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o provođenju deratizacije na 

području Grada Jastrebarskog

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o provođenju deratiza-

cije na području Grada Jastrebarskog s tvrtkom „EKO-DERATI-
ZACIJA“, d.o.o., III. Petruševec 11a, Zagreb.

II.
Ugovorena vrijednost radova iz točke I. ovog Zaključka 

iznosi = 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisuća kuna), uvećano 
za PDV 25% u iznosu od 5.000,00 kn, odnosno sveukupno = 
25.000,00 kn (slovima: dvadesetpettisuća kuna).

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu u 
Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima,  Program: 
Zdravstvo, Aktivnost: Usluge deratizacije i dezinsekcije.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 620-01/12-01/1
URBROJ: 238/12-02-12-9
Jastrebarsko, 26. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju Plana nabave za proračunsku 2012. godinu 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/12) i članka 48. 
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebar-
skog“ broj 07/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o provođenju dezinsekcije  na 

području Grada Jastrebarskog

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o provođenju dezinsek-

cije na području Grada Jastrebarskog s tvrtkom „EKO-DERATI-
ZACIJA“, d.o.o., III. Petruševec 11a, Zagreb.

II.
Ugovorena vrijednost radova iz točke I. ovog Zaključka izno-

si = 65.400,00 kn (slovima: šezdesetpettisućačetristo kuna), uve-
ćano za PDV 25% u iznosu od 16.350,00 kn, odnosno sveukupno 
= 81.750,00 kn (slovima: osamdesetjednatisućasedamstopedeset 
kuna).

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu u 
Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima,  Program: 
Zdravstvo, Aktivnost: Usluge deratizacije i dezinsekcije.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 620-01/12-01/2
URBROJ: 238/12-02-12-10
Jastrebarsko, 26. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Motocross klubu Jaska
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I.
Odobrava se financijska potpora Motocross klubu Jaska u 

iznosu od 10.000,00 kn (desettisuća kuna), u svrhu organizacije 
Svjetskog prvenstva u motocrossu od 1. do 3. lipnja 2012.

II.
Odobrena financijska potpora osigurana je u proračunu Gra-

da Jastrebarskog u proračunskoj rezervi. 

III.
Odobrena financijska potpora isplatit će se nakon što između 

ovlaštenih osoba Grada Jastrebarskog i Motocross kluba Jaska 
bude zaključen Ugovor o financijskoj potpori kojim će ugovorne 
strane utvrditi međusobna prava i obaveze. 

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 620-03/12-01/10
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 26. travnja 2012. 

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 7/09), a u svezi sa člankom 
128. Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i 
obrazovanja Hrvatske za Grad Jastrebarsko, Gradonačelnik Gra-
da Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o imenovanju tri člana Komisije za tumačenje 

Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog 
odgoja i obrazovanja Hrvatske za Grad Jastrebarsko

I.
U Komisiju za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost 

predškolskog odgoja i obrazovanja Hrvatske za Grad Jastrebar-
sko imenuju se:
1. Zvonimir Novosel, zamjenik Gradonačelnika Grada Jastrebar-

skog
2. Natalija Markušić, pročelnica Gradske službe Grada Jastrebar-

skog
3. Iva Antić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti 

Grada Jastrebarskog 

II.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 601-01/11-01/06
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 26. travnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK 
o dodjeli prostora na privremeno korištenje Udruzi za 

obnovu i razvoj goljačkog kraja Lipa-Goljak

I.
Udruzi za obnovu i razvoj goljačkog kraja Lipa-Goljak do-

djeljuju se na privremeno korištenje sljedeći prostor:
 – prostorija u prizemlju (prije korištena za potrebe trgovine 
mješovitom robom) u sklopu Vatrogasnog doma u Drago-
vanščaku broj 36 A, kat. čestica broj 2548/1, površine 43 m2.

II.
Uvjeti pod kojima se prostori iz članka 1. ovog Zaključka, 

dodjeljuju na privremeno korištenje, utvrdit će se u Ugovoru iz-
među Grada Jastrebarskog i Udruge za obnovu i razvoj goljačkog 
kraja Lipa-Goljak.

III.
Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 372-01/12-01/06
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 03. svibnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih 
potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2012. godi-
nu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 9/11) gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Udruzi za sport i rekreaciju 

Sportske igre mladih

I.
Odobrava se financijska potpora Udruzi za sport i rekreaci-

ju Sportske igre mladih u iznosu od 30.000,00 kn (tridesettisuća 
kuna), u svrhu organizacije Sportskih igara mladih od 11. lipnja 
do 10. srpnja 2012.

II.
Odobrena financijska potpora osigurana je u proračunu Gra-

da Jastrebarskog u Programu javnih potreba u sportu na području 
Grada Jastrebarskog za 2012. godinu - Tekuće donacije sport-
skim udrugama.

III.
Odobrena financijska potpora isplatit će se nakon što između 

ovlaštenih osoba Grada Jastrebarskog i Udruge za sport i rekre-
aciju Sportske igre mladih bude zaključen Ugovor o financijskoj 
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potpori kojim će ugovorne strane utvrditi međusobna prava i oba-
veze. 

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 620-03/12-01/13
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 03. svibnja 2012.  

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Atletskom klubu “Jastreb 99”

Odobrava se financijska potpora Atletskom klubu “Jastreb 
99” u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna), u svrhu organizaci-
je 14. međunarodnog polumaratona “Jaska 2012”.

II.
Navedeni iznos isplatit će se na žiro račun 2390001-

1100027336 otvoren kod Hrvatske poštanske banke, na ime 
Atletskog kluba “Jastreb 99”, Franje Tuđmana 9, Jastrebarsko, iz 
proračunske rezerve. 

III.
Obvezuje se Atletski klub “Jastreb 99” da Upravnom odjelu 

za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o 
utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. srpnja 
2012.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 620-03/12-01/18
URBROJ: 238/12-02-12-3.
Jastrebarsko, 03. svibnja 2012.  

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih 
potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebar-
skog za 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, 
broj 9/11). gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sufinanciranju aktivnosti “Škola u prirodi”

I.
Odobrava se sufinanciranje aktivnosti “Škola u prirodi” u 

iznosu od 59.856,00 kn (pedesetidevettisuća osamstopedesti-
šest kuna), što po učeniku iznosi 348,00 kn (tristočetrdesetiosam 
kuna).

II.
Navedena sredstva uplatit će se na žiro-račune osnovnih ško-

la koje pohađaju djeca s područja Grada Jastrebarskog, temeljem 
pristiglih zahtjeva i ovisno o broju učenika, kako slijedi:

ŠKOLA BROJ 
UČENIKA

IZNOS ŽIRO RAČUN

“Ljubo Babić” 
Jastrebarsko

165 57.420,00 kn
(348 × 165)

2360000-
1101535085

Klinča Sela 6 2.088,00 kn
(348 × 6)

2360000-
1101510594

Draganić 1 348 kn 2400008-
1190061317

UKUPNO 172 59.856,00 kn

Iznos od 59.856,00 kn (pedesetidevettisuća osamstopede-
stišest kuna) isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog, te-
meljem Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 
području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, Program: Sufi-
nanciranje dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju - AKTIV-
NOST: Škola u prirodi.

III.
Obvezuju se osnovne škole da Upravnom odjelu za društvene 

djelatnosti Grada Jastrebarskog dostave izvješće o utrošku odo-
brenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. srpnja 2012.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 602-02/12-01/06
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 07. svibnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Temeljem članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Radost Jastrebar-
sko i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik 
Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), Gradonačelnik Grada Jastre-
barskog donosi 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Plan upisa u Dječji vrtić 

Radost Jastrebarsko za pedagošku godinu 2012./2013.

Članak 1.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog izdaje suglasnost Dječ-

jem vrtiću Radost Jastrebarsko na Plan upisa djece za pedagošku 
godinu 2012./2013.

Članak 2.
Prema Planu upisa djece u pedagošku godinu 2011./2012. u 

Dječji vrtić Radost Jastrebarsko moguće je upisati 92. djece, kao 
što je prikazano u tablici koja slijedi:
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PLAN UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2012./2013.

NAZIV SKUPINE DOB DJECE
NORMATIV + 

20 %
SADAŠNJI 

BROJ DJECE
DODATNI 

UPIS
BR.UPISANE

DJECE
NOVA (1) 01.04.2011. - 31.03.2012. 12+2,4 - 16 16
NOVA (2) 01.04.2011. - 31.03.2012. 12+2,4 - 16 16
NOVA (5) 01.04.2010. - 31.03.2011. 16+3,2 - 20 20
ZEČIĆI (3) 01.04.2010. - 31.03.2011. 16+3,2 19 2 21
DELFINI (4) 01.4.2010. - 31.03.2011. 16+3,2 20 2 22
TRATINČICE (8) 01.04.2009.-31.03.2010. 20+4 23 0 23
BRESKVICE(7) 01.04.2009. - 31.03.2010. 20+4 23 1 24
SUNCOKRETI (6) 2009.-2010. 

2008.-2009.
20+4
25+5 24 2 26

JAGODICE (9) 01.04.2008. - 31.03.2009. 25+5 22 4 28
MEDVJEDIĆI (10) 01.04.2008. - 31.03.2009. 25+5 25 4 29
TREŠNJICE (11) 2007.-2008.

2008.-2009. 25+5 26 3 29
BUBAMARE (12) 01.04.2007.- 31.03.2008. 25+5 29 0 29
LEPTIRIĆI (13) 01.04.2007.- 31.03.2008. 25+5 28 2 30

RIBICE (1) 
2007.-2008.
2006.-2007.

25+5
30+6 29 1 30

PUŽIĆI (4) 01.04.2006. - 31.03.2007. 30+6 28-2 škola 2 28
JEŽEKI (2) 01.04.2006. - 31.03.2007. 30+6 28+6 zvjezdica 0 34
IVANČICE (3) 2005.-2006.

2006.-2007. 30+6
28-8 škola + 7

mrava + 8 
mrvica

0 35

MRVICE 01.04.2005. - 31.03.2006. 30+6 33-25 škola 0 8
ZVJEZDICE 01.04.2005. - 31.03.2006. 30+6 28-22 škola 0 6
MRAVI 2005-2006

2004-2005 30+6 36-29 škola 0 7
UKUPNO JASKA - - 449-86=363 75 440
ZVONČIĆI Desinec od 3. god. do škole 20 + 4 24-3š=21 3 24
MAČKICE Cvetković od 3. god. do škole 20 + 4 24-8š=16 7 23
CVJETIĆI Sv. Jana od 3. god. do škole 20 + 4 21-4š=17 7 24
UKUPNO
Područnaodjeljenja

- - 69-15=54 17 71

SVEUKUPNO - - 518-101=417 92 511

 PLAN UPISA - REKAPITULACIJA:
 UKUPNO JASTREBARSKO:   75
 UKUPNO POD. ODJELJENJA:   17
 SVEUKUPNO:                                92

KLASA: 601-01/11-01/07
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 10. svibnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih 
potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebar-
skog za 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, 
broj 9/11) gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Dobrovoljnom  

vatrogasnom društvu Zdihovo

Odobrava se financijska potpora Dobrovoljnom vatrogasnom 
društvu Zdihovo u iznosu od 10.000,00 kn (desettisuća kuna), u 
svrhu obilježavanja 50. godišnjice osnivanja Dobrovoljnog va-
trogasnog društva Zdihovo.

II.
Odobrena financijska potpora osigurana je u Proračunu Gra-

da Jastrebarskog u Programu javnih potreba u društvenim dje-
latnostima na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, 
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Program: Javni red i sigurnost, Aktivnost: Usluge protupožarne 
zaštite - Ostale tekuće donacije.

III.
Odobrena financijska potpora isplatit će se nakon što izme-

đu ovlaštenih osoba Grada Jastrebarskog i Dobrovoljnog vatro-
gasnog društva Zdihovo bude zaključen Ugovor o financijskoj 
potpori kojim će ugovorne strane utvrditi međusobna prava i 
obaveze.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 053-02/12-01/15
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 10. svibnja 2012.  

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih 
potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2012. godi-
nu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 9/11). gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori KUD-u Okićka trešnja

I.
Odobrava se financijska potpora KUD-u Okićka trešnja u 

iznosu od 7.000,00 kn (sedamtisuća kuna), u svrhu kupnje in-
strumenata za tamburaški orkestar koji djeluje u sklopu KUD-a.

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebar-

skog, Programom javnih potreba u kulturi za 2012. godinu, Ak-
tivnost: Djelatnost udruga u kulturi: Programi/projekti udruga u 
kulturi i isplatit će se na žiro račun 2390001-1100027980 otvoren 
kod Hrvatske poštanske banke, na ime KUD-a Okićka trešnja, 
Stankovo 58, Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se KUD Okićka trešnja da Upravnom odjelu za 

društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o 
utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. srpnja 
2012.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 612-13/12-01/12
URBROJ: 238/12-02-12-3.
Jastrebarsko, 17. svibnja 2012.  

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih 

potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2012. godi-
nu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 9/11). gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Zajednici kulturno-umjetničkih 

udruga grada Jastrebarskog

I.
Odobrava se financijska potpora Zajednici kulturno-umjet-

ničkih udruga grada Jastrebarskog u iznosu od 7.000,00 kn (se-
damtisuća kuna), u svrhu organizacije Revijalne smotre zborova i 
Regionalne smotre folklora te odlaska orkestara s područja grada 
na Županijsku smotru puhačkih orkestara u Vrbovec. 

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebar-

skog, Programom javnih potreba u kulturi za 2012. godinu, AK-
TIVNOST: Djelatnost udruga u kulturi - Programi/projekti udru-
ga u kulturi i isplatit će se na žiro račun 2390001-1100275543 
otvoren kod Hrvatske poštanske banke, na ime Zajednice kultur-
no-umjetničkih udruga grada Jastrebarskog.

III.
Obvezuje se Zajednica kulturno-umjetničkih udruga grada 

Jastrebarskog da Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Gra-
da Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaće-
nih novčanih sredstava do 1. srpnja 2012.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 612-13/12-01/11
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 17. svibnja 2012. 

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK 
o pokroviteljstvu Malonogometne lige  

“Prigorje 2012.”

I.
Gradonačelnik Jastrebarskog prihvaća pokroviteljstvo Malo-

nogometne lige “Prigorje 2012.”

II.
Odobrava se financijska potpora Malonogometnom klubu 

Prigorac u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna), u svrhu orga-
nizacije Malonogometne lige “Prigorje 2012.”

III.
Navedeni iznos isplatit će se na žiro račun 2360000-

1101647277 otvoren kod Zagrebačke banke, na ime MNK Pri-
gorac, Dragovanščak 1 d, Jastrebarsko, iz proračunske rezerve. 
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IV.
Obvezuje se MNK Prigorac da Upravnom odjelu za druš-

tvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku 
odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. rujna 2012.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 620-03/12-01/15
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 17. svibnja 2012.  

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK 
o sklapanju sporazuma o suradnji u provođenju 
međunarodnog programa Eko-škole u Republici 

Hrvatskoj za 2012. godinu s udrugom Lijepa naša

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Sporazum s udrugom Lijepa 

naša o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-škole 
u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu. 

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 600-05/12-01/01
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 17. svibnja 2012. 

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora broj: 170-04-4-12 sa 

Zagrebačkom županijom o korištenju sredstava 
proračuna Zagrebačke županije za provedbu 

Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će sa Zagrebačkom županijom 

Ugovor broj: 170-04-4-12 o korištenju sredstava proračuna Za-
grebačke županije za provedbu Programa javnih potreba u kulturi 
za 2012. godinu za program: “Knjižnica CZK Jastrebarsko - Ob-
nova fonda, zavičajna zbirka” u iznosu od 23.000,00 kn.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.
KLASA: 610-01/12-01/03
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 17. svibnja 2012.  

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09) i Programa javnih 
potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebar-
skog za 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, 
broj 9/11). gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sufinanciranju aktivnosti “Maturalna putovanja”

I.
Odobrava se sufinanciranje aktivnosti “Maturalna putovanja” 

u iznosu od 12.000,00 kn (dvanaesttisuća kuna), što po učeniku 
iznosi 800,00 kn (osamsto kuna).

II.
Navedena sredstva uplatit će se na žiro-račune osnovnih ško-

la koje pohađaju djeca s područja Grada Jastrebarskog, temeljem 
pristiglih zahtjeva i ovisno o broju učenika, kako slijedi:

ŠKOLA
BROJ 

UČENIKA IZNOS ŽIRO RAČUN
“Ljubo Babić” 
Jastrebarsko

7 5.600 kn
(800 × 7)

2360000-
1101535085

Klinča Sela 1 800 kn 2360000-
1101510594

Krašić 7 5.600 kn
(800 × 7)

2360000-
1101557134

UKUPNO 15 12.000,00 kn

Iznos od 12.000,00 kn (dvanaesttisuća kuna) isplatit će se iz 
proračuna Grada Jastrebarskog, temeljem Programa javnih po-
treba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebar-
skog za 2012. godinu, Program: Sufinanciranje dodatnih potreba 
u osnovnom obrazovanju - AKTIVNOST: Maturalna putovanja.

III.
Obvezuju se osnovne škole da Upravnom odjelu za društvene 

djelatnosti Grada Jastrebarskog dostave izvješće o utrošku odo-
brenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. rujna 2012.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 602-02/12-01/03
URBROJ: 238/12-02-12-8
Jastrebarsko, 17. svibnja 2012.

G r a d o n a č e l n i k
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.
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