
SLUŽBENI  VJESNIK
G R A D A   J A S T R E B A R S K O G

Broj 6 GODINA XLVI 15. svibnja 2013.

AKTI GRADONAČELNIKA

Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13), a na-
kon pregleda i ocjene pravovremeno pristigle ponude u pregova-
račkom postupku javne nabave bez prethodne objave, donosi se

ODLUKA O ODABIRU

I. Kao najpovoljnija ponuda u pregovaračkom postupku jav-
ne nabave bez prethodne objave za predmet nabave: Izgradnja 
gradske prometnice GG1 JUG i GG1 SJEVER, dodatni radovi: 
Prometnica GG1 JUG, punjenje postojeće kanalizacijske mreže 
betonom, odabrana je ponuda gospodarskog subjekta CESTE 
JASTREBARSKO d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47, 10 450 Jastre-
barsko, OIB: 10339976418.

II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu 
i ocjeni ponuda od 20. veljače 2013., bez odgode, ponuditelju u 
postupku, preporučenom poštom s povratnicom. 

III. Ova Odluka postaje izvršna danom dostave gospodar-
skom subjektu CESTE JASTREBARSKO d.o.o., Dr. Franje 
Tuđmana 47, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 10339976418.

O b r a z l o ž e n j e
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastre-

barsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je prego-
varački postupak javne nabave bez prethodne objave, za predmet 
nabave Izgradnja gradske prometnice GG1 JUG i GG1 SJEVER, 
dodatni radovi: Prometnica GG1 JUG, punjenje postojeće kanali-
zacijske mreže betonom, broj nabave 3E13-007. 

Naručitelj je Poziv na pregovaranje, zajedno s dokumen-
tacijom za nadmetanje poslao 15. veljače 2013., tvrtki CESTE 
JASTREBARSKO d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47, 10 450 Jastre-
barsko, OIB: 10339976418. Rok za dostavu ponude bio je 20. 
veljače 2013. godine do 10:00 sati.

Ponuditelji su dostavili ponude u zadanom roku, te je Naruči-
telj izvršio pregled i ocjenu ponuda 20. veljače 2013. u 10:00 sati.

U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je utvrdio 
sljedeće:

 – kod gore navedenih ponuditelja ne postoje razlozi za isklju-
čenje iz članka 67. Zakona o javnoj nabavi;

 – gore navedeni ponuditelji dostavili su sve tražene dokumente.
Slijedom navedenoga, ponuda ponuditelja CESTE JASTRE-

BARSKO d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47, 10 450 Jastrebarsko, 
OIB: 10339976418, ocijenjena je prihvatljivom i u potpunosti 

sukladnom uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, pa je stoga 
odlučeno kao u točki I. izreke ove Odluke.

Slijedom navedenoga, a imajući u vidu činjenicu da ne po-
stoje razlozi za isključenje Ponuditelja niti razlozi za odbijanje 
Ponude, odnosno činjenicu da je ponuda Ponuditelja prihvatljiva 
i da zadovoljava sve uvjete iz dokumentacije za nadmetanje, te da 
je ista prema kriteriju najniže cijene ocijenjena najpovoljnijom, 
to je odlučeno kao u točki I. izreke ove Odluke.

Člankom 96. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno je 
da je javni naručitelj obvezan odluku o odabiru, s preslikom za-
pisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode dostaviti svakom 
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o 
uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.). Suklad-
no navedenome, odlučeno je kao u točki II. izreke ove Odluke.

Člankom 99. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano 
je da odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka miro-
vanja. Nadalje, članak 98. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj na-
bavi propisuje da ako je u otvorenom postupku sudjelovao jedan 
ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana rok mirovanja se ne 
primjenjuje. Slijedom navedenoga, a imajući u vidu činjenicu da 
je u konkretnom postupku sudjelovao jedan ponuditelj to se rok 
mirovanja ne primjenjuje pa je stoga odlučeno kao u točki III. 
izreke ove Odluke

Uputa o pravnom lijeku:
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka 

javne nabave u pisanom obliku u roku od 5 (pet) dana od dana 
od primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda i ocjene 
sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude. 

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kon-
trolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe 
dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.

KLASA: 021-05/13-01/06
URBROJ: 238/12-02-13-21
Jastrebarsko, 25. veljače 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
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(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13), a na-
kon pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvore-
nom postupku javne nabave, evidencijski broj nabave 2E13-005, 
objavljenom 12. veljače 2013. u Elektroničkom oglasniku javne 
nabave pod brojem 2013/S 002-0011971, donosi se

ODLUKA O ODABIRU

I. Kao najpovoljnija ponuda u otvorenom postupku javne na-
bave Izgradnja i nabava opreme za dječja igrališta u naseljima: 
Gorica Svetojanska, Malunje i Izimje, odabrana je ponuda gos-
podarskog subjekta KOVA d.o.o., Dr. Tome Bratkovića 1, 40 000 
Čakovec, OIB: 31948370674.

II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu 
i ocjeni ponuda od 12. ožujka 2013., bez odgode, svakom ponudi-
telju u postupku, preporučenom poštom s povratnicom. 

III. Ova Odluka postaje izvršna protekom roka mirovanja 
koji iznosi 10 (deset) dana od dana dostave ove Odluke svakom 
ponuditelju.

O b r a z l o ž e n j e
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastre-

barsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je otvore-
ni postupak javne nabave, za predmet nabave Izgradnja i naba-
va opreme za dječja igrališta u naseljima: Gorica Svetojanska, 
Malunje i Izimje, broj nabave 2E13-005. 

Naručitelj je Poziv za nadmetanje zajedno s dokumentacijom 
za nadmetanje poslao 11. veljače 2013. na objavljivanje u Narod-
ne novine, te je isti objavljen 12. veljače 2013. u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2013/S 
0011971. 

Naručitelj je 12. ožujka 2013. u 10:00 sati javno otvorio po-
nude, te je utvrdio da je do isteka roka za dostavu ponuda pristi-
glo 5 (pet) ponuda sljedećih ponuditelja: 
1. REDOX d.o.o. Lanište 24, 10 000 Zagreb, OIB: 36138701442
2. LIPA L.P. d.o.o., Banski vinogradi 28A, 10 000 Zagreb, OIB: 

80239334973
3. MAXMAR SPORT d.o.o., Kumičićeva 2, Klinča Sela,  

10 450 Jastrebarsko, OIB: 91071817708
4. STRIBOR OPREMA d.o.o., I.G.Kovačića 1, 32 000 Vuko-

var, OIB: 53497347539
5. KOVA d.o.o., Mraclin, Braće Radića 122b, 10 410 Velika 

Gorica, OIB: 31948370674
U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je utvrdio 

sljedeće:
 – kod gore navedenih ponuditelja ne postoje razlozi za isklju-
čenje iz članka 67. Zakona o javnoj nabavi;

 – svi gore navedeni ponuditelji dostavili su jamstvo za ozbilj-
nost ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Nakon toga je, sukladno članku 94. stavku 5. Zakona o jav-

noj nabavi izvršeno rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir 
ponude koji je bio najniža cijena, sukladno članku 82. stavku 1. 
točki 2. Zakona o javnoj nabavi. 

Slijedom svega navedenoga, ponuda tvrtke KOVA d.o.o., 
Mraclin, Braće Radića 122b, 10410 Velika Gorica, OIB: 
31948370674, ocijenjena je prihvatljivom i u potpunosti suklad-
nom uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, te, prema krite-
riju najniže cijene, najpovoljnijom, pa je stoga odlučeno kao u 
točki I. izreke ove Odluke.

Člankom 96. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno je 
da je javni naručitelj obvezan odluku o odabiru, s preslikom za-
pisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode dostaviti svakom 
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o 

uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.). Suklad-
no navedenome, odlučeno je kao u točki II. izreke ove Odluke.

Člankom 99. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano 
je da odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mi-
rovanja. Nadalje, članak 98. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi 
propisuje da je javni naručitelj obvezan primijeniti rok mirovanja 
koji iznosi 15 dana kod nabave velike vrijednosti odnosno deset 
dana kod nabave male vrijednosti od dana dostave odluke o oda-
biru. Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana 
nakon dana dostave odluke o odabiru. Slijedom navedenoga, a 
imajući u vidu činjenicu da se radi o nabavi male vrijednosti, 
primjenjuje se rok od 10 dana te je stoga odlučeno kao u točki III. 
izreke ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka 

javne nabave u pisanom obliku u roku od 5 (pet) dana od dana 
od primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda i ocjene 
sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude. 

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kon-
trolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe 
dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.

KLASA: 022-06/13-01/08
URBROJ: 238/12-02-13-14
Jastrebarsko, 14. ožujka 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09,2/13), a na-
kon pregleda i ocjene pravovremeno pristigle ponude u pregova-
račkom postupku javne nabave bez prethodne objave, donosi se

ODLUKA O ODABIRU

I. Kao najpovoljnija ponuda u pregovaračkom postupku jav-
ne nabave bez prethodne objave za predmet nabave:  Izgradnja 
gradske prometnice GG1 JUG i GG1 SJEVER, dodatni radovi: 
Izgradnja SN, NN i DTK kanalizacijske mreže, odabrana je po-
nuda gospodarskog subjekta HVAR d.o.o., N.Š. Zrinskog 16a, 10 
430 Samobor, OIB: 56710177871.

II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu 
i ocjeni ponuda od 14. ožujka 2013., bez odgode, svakom ponudi-
telju u postupku, preporučenom poštom s povratnicom. 

III. Ova Odluka postaje izvršna danom dostave gospodar-
skom subjektu HVAR d.o.o., N.Š. Zrinskog 16a, 10 430 Samo-
bor, OIB: 56710177871.

O b r a z l o ž e n j e
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastre-

barsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je prego-
varački postupak javne nabave bez prethodne objave, za predmet 
nabave Izgradnja gradske prometnice GG1 JUG i GG1 SJEVER, 
dodatni radovi: Izgradnja DTK, SN i NN kanalizacijske mreže, 
broj nabave 3E13-008. 

Naručitelj je Poziv na pregovaranje, zajedno s dokumentaci-
jom za nadmetanje poslao 7. ožujka 2013., tvrtki HVAR d.o.o., 
N.Š.Zrinskog 16a, Samobor. Rok za dostavu ponude bio je 13. 
ožujka 2013. godine do 10:00 sati.
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Ponuditelj je dostavio ponudu u zadanom roku, te je Naruči-
telj izvršio pregled i ocjenu ponuda 13. ožujka 2013. u 10:00 sati.

U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je utvrdio 
sljedeće:

 – kod gore navedenog ponuditelja ne postoje razlozi za isklju-
čenje iz članka 67. Zakona o javnoj nabavi;

 – gore navedeni ponuditelj dostavio je sve tražene dokumente.
Slijedom navedenoga, ponuda ponuditelja HVAR d.o.o., N.Š. 

Zrinskog 16a, 10 430 Samobor, OIB: 56710177871 ocijenjena je 
prihvatljivom i u potpunosti sukladnom uvjetima iz dokumenta-
cije za nadmetanje, pa je stoga odlučeno kao u točki I. izreke ove 
Odluke.

Slijedom navedenoga, a imajući u vidu činjenicu da ne po-
stoje razlozi za isključenje Ponuditelja niti razlozi za odbijanje 
Ponude, odnosno činjenicu da je ponuda Ponuditelja prihvatljiva 
i da zadovoljava sve uvjete iz dokumentacije za nadmetanje, od-
lučeno je kao u točki I. izreke ove Odluke.

Člankom 96. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno je 
da je javni naručitelj obvezan odluku o odabiru, s preslikom za-
pisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode dostaviti svakom 
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o 
uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.). Suklad-
no navedenome, odlučeno je kao u točki II. izreke ove Odluke.

Člankom 99. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano 
je da odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka miro-
vanja. Nadalje, članak 98. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj na-
bavi propisuje da ako je u otvorenom postupku sudjelovao jedan 
ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana rok mirovanja se ne 
primjenjuje. Slijedom navedenoga, a imajući u vidu činjenicu da 
je u konkretnom postupku sudjelovao jedan ponuditelj to se rok 
mirovanja ne primjenjuje pa je stoga odlučeno kao u točki III. 
izreke ove Odluke

Uputa o pravnom lijeku:
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka 

javne nabave u pisanom obliku u roku od 5 (pet) dana od dana 
od primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda i ocjene 
sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude. 

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kon-
trolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe 
dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.

KLASA: 022-06/13-01/08
URBROJ: 238/12-02-13-15
Jastrebarsko, 14. ožujka 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 02/13), a na-
kon pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvore-
nom postupku javne nabave, evidencijski broj nabave 2E13-004, 
objavljenom 27. veljače 2013. u Elektroničkom oglasniku javne 
nabave pod brojem 2013/S 002-0017545, donosi se

ODLUKA O ODABIRU

I. Kao najpovoljnija ponuda u otvorenom postupku javne na-
bave Izgradnja nogostupa u Vukšin Šipku, odabrana je ponuda 

gospodarskog subjekta  GRADITELJSTVO ROŽIĆ d.o.o., Dr. 
Franje Tuđmana 83, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 88359896101.

II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu 
i ocjeni ponuda od 12. ožujka 2013., bez odgode, svakom ponudi-
telju u postupku, preporučenom poštom s povratnicom. 

III. Ova Odluka postaje izvršna protekom roka mirovanja 
koji iznosi 10 (deset) dana od dana dostave ove Odluke svakom 
ponuditelju.

O b r a z l o ž e n j e
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastre-

barsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je otvoreni 
postupak javne nabave, za predmet nabave Izgradnja nogostupa 
u Vušin Šipku, broj nabave 2E13-004. 

Naručitelj je Poziv za nadmetanje zajedno s dokumentacijom 
za nadmetanje poslao 26. veljače 2013. na objavljivanje u Narod-
ne novine, te je isti objavljen 27. veljače 2013. u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2013/S 
002-0017545. 

Naručitelj je 19. ožujka 2013. u 10:00 sati javno otvorio po-
nude, te je utvrdio da su do isteka roka za dostavu ponuda pristi-
gle 4 (četiri) ponude sljedećih ponuditelja: 
1. KRO-GRAD d.o.o., Črečan 36a, 10 380 Sv. Ivan Zelina, 

OIB: 36315052566
2.  GRADITELJSTVO ROŽIĆ d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 83, 

10 450 Jastrebarsko, OIB: 88359896101
3.  DIV d.o.o., Bobovica 10a, 10 430 Samobor, OIB: 

33890755814
4.  CESTE KARLOVAC d.d., Belajske poljice, Poslovni park, 

47 250 Duga Resa, OIB: 30218158872

U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je utvrdio 
sljedeće:

 – kod gore navedenih ponuditelja ne postoje razlozi za isklju-
čenje iz članka 67. Zakona o javnoj nabavi;

 – svi gore navedeni ponuditelji dostavili su jamstvo za ozbilj-
nost ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Nakon toga je, sukladno članku 94. stavku 5. Zakona o jav-

noj nabavi izvršeno rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir 
ponude koji je bio najniža cijena, sukladno članku 82. stavku 1. 
točki 2. Zakona o javnoj nabavi. 

Slijedom svega navedenoga, ponuda GRADITELJSTVO 
ROŽIĆ d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 83, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 
88359896101, ocijenjena je prihvatljivom i u potpunosti suklad-
nom uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, te, prema krite-
riju najniže cijene, najpovoljnijom, pa je stoga odlučeno kao u 
točki I. izreke ove Odluke.

Člankom 96. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno je 
da je javni naručitelj obvezan odluku o odabiru, s preslikom za-
pisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode dostaviti svakom 
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o 
uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.). Suklad-
no navedenome, odlučeno je kao u točki II. izreke ove Odluke.

Člankom 99. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano 
je da odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mi-
rovanja. Nadalje, članak 98. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi 
propisuje da je javni naručitelj obvezan primijeniti rok mirovanja 
koji iznosi 15 dana kod nabave velike vrijednosti odnosno deset 
dana kod nabave male vrijednosti od dana dostave odluke o oda-
biru. Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana 
nakon dana dostave odluke o odabiru. Slijedom navedenoga, a 
imajući u vidu činjenicu da se radi o nabavi male vrijednosti, 
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primjenjuje se rok od 10 dana te je stoga odlučeno kao u točki III. 
izreke ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka 

javne nabave u pisanom obliku u roku od 5 (pet) dana od dana 
od primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda i ocjene 
sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude. 

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kon-
trolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe 
dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.

KLASA: 022-06/13-01/09
URBROJ: 238/12-02-13-15
Jastrebarsko, 22. ožujka 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 02/13 i 
03/13), a nakon pregleda i ocjene pravovremeno pristigle ponu-
de u otvorenom postupku javne nabave, evidencijski broj nabave 
C13-006, objavljenom 15. ožujka 2013. u Elektroničkom ogla-
sniku javne nabave pod brojem 2013/S 002-0023854, donosi se

ODLUKA O ODABIRU

I. Kao najpovoljnija ponuda u otvorenom postupku javne 
nabave Razvoj i implementacija sustava „Info Jaska“, odabrana 
je ponuda gospodarskog subjekta EVOLARE d.o.o., Starjak 12, 
10370 Dugo Selo, OIB: 27217071053.

II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu 
i ocjeni ponuda od 4. travnja 2013., bez odgode, ponuditelju u 
postupku, preporučenom poštom s povratnicom. 

III. Ova Odluka postaje izvršna dostavom gospodarskom 
subjektu EVOLARE d.o.o., Starjak 12, 10370 Dugo Selo, OIB: 
27217071053.

O b r a z l o ž e n j e
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastre-

barsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je otvoreni 
postupak javne nabave, za predmet nabave Razvoj i implementa-
cija sustava „Info Jaska“, evidencijski broj nabave C13-006.

Naručitelj je Poziv za nadmetanje zajedno s dokumentacijom 
za nadmetanje poslao 14. ožujka 2013. na objavljivanje u Narod-
ne novine, te je isti objavljen 15. ožujka 2013. u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2013/S 
002-0023854. 

Naručitelj je 4. travnja 2013. u 10:00 sati javno otvorio ponu-
de, te je utvrdio da je do isteka roka za dostavu ponuda pristigla 1 
(jedna) ponuda sljedećeg ponuditelja: 

1. EVOLARE d.o.o., Starjak 12, 10370 Dugo Selo, OIB: 
27217071053.

U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je utvrdio 
sljedeće:

 – kod gore navedenog ponuditelja ne postoje razlozi za isklju-
čenje iz članka 67. Zakona o javnoj nabavi;

 – gore navedeni ponuditelj dostavio je jamstvo za ozbiljnost 
ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje.

Slijedom navedenoga, ponuda tvrtke EVOLARE d.o.o., Star-
jak 12, 10370 Dugo Selo, OIB: 27217071053, ocijenjena je pri-
hvatljivom i u potpunosti sukladnom uvjetima iz dokumentacije 
za nadmetanje, te, prema kriteriju najniže cijene, najpovoljnijom, 
pa je stoga odlučeno kao u točki I. izreke ove Odluke.

Člankom 96. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno je 
da je javni naručitelj obvezan odluku o odabiru, s preslikom za-
pisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode dostaviti svakom 
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o 
uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.). Suklad-
no navedenome, odlučeno je kao u točki II. izreke ove Odluke.

Člankom 99. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano 
je da odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mi-
rovanja. Nadalje, članak 98. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi 
propisuje da se rok mirovanja ne primjenjuje ukolikoj je u po-
stupku sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno 
i odabrana. Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u točki III. 
izreke ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka 

javne nabave u pisanom obliku u roku od 5 (pet) dana od dana 
od primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda i ocjene 
sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude. 

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kon-
trolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe 
dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.

KLASA: 433-01/13-01/12
URBROJ: 238/12-13-02-11
Jastrebarsko, 5. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), a nakon 
pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvorenom 
postupku javne nabave, evidencijski broj nabave C12-014, objav-
ljenom 9. studenog 2012. u Elektroničkom oglasniku javne naba-
ve pod brojem 2012/S 002-0078849, donosi se

ODLUKU O ODABIRU

I. Kao najpovoljnija ponuda u otvorenom postupku javne na-
bave Izgradnja područnog odjeljenja dječjeg vrtića „Radost“ Ja-
strebarsko u Gornjem Desincu (niskoenergetski objekt) odabrana 
je ponuda gospodarskog subjekta MEŠIĆ COM d.o.o., Rapska 
46b, 10 000 Zagreb, OIB: 16308837296 u zajednici ponuditelja 
s VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, 31 000 Osijek, OIB: 
43654507669.

II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu 
i ocjeni ponuda od 29. ožujka 2013., bez odgode, svakom ponudi-
telju u postupku, preporučenom poštom s povratnicom. 

III. Ova Odluka postaje izvršna protekom roka mirovanja 
koji iznosi 10 (deset) dana od dana dostave ove Odluke svakom 
ponuditelju.

O b r a z l o ž e n j e
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastre-

barsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je otvoreni 
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postupak javne nabave, za predmet nabave Izgradnja područnog 
odjeljenja dječjeg vrtića „Radost“ Jastrebarsko u Gornjem Desin-
cu (niskoenergetski objekt), broj nabave C12-014. 

Naručitelj je Poziv za nadmetanje zajedno s dokumentaci-
jom za nadmetanje poslao 8. studenog 2012. na objavljivanje u 
Narodne novine, te je isti objavljen 09. studenog 2012 .u Elek-
troničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 
2012/S 002-0007858.

Naručitelj je 07. prosinca 2012. u 10:00 sati javno otvorio 
ponude, te je utvrdio da je do isteka roka za dostavu ponuda pri-
stiglo 10 (deset) ponuda sljedećih ponuditelja: 
1. NEXE GRADNJA d.o.o., Braće Radića 24, Našice, OIB: 

37671722350
2. TEH-GRADNJA d.o.o., Stonska 21, 10 000 Zagreb, OIB: 

13530191392
3. STIPIĆ GRUPA d.o.o., Ventilatorska 24, Lučko, OIB: 

55858475794
4. TIM GRADNJA d.o.o., Zagreb, Rudeška cesta 14, OIB: 

94579910350
5. HEDOM d.o.o., Velika cesta 28, 10 020 Zagreb, OIB: 

62485998118
6. MEŽNAR GRAĐEVINSKE USLUGE, Belaj 27a, 47252 

Barilović, OIB: 1359237276
7. LAVČEVIĆ d.d., Bihaćka 2, 21 000 Split, OIB: 71421617824
8. MEŠIĆ-COM d.o.o., Rapska 46b, Zagreb, OIB: 16308837296 

(u zajednici ponuditelja s tvrtkom VODOVOD-OSIJEK 
d.o.o., Poljski put 1, 31 000 Osijek, OIB: 43654507669)

9. GRADITELJ BOHAČEK, vl. Nenad Bohaček, V.Mačeka 20, 
Jastrebarsko, OIB: 76098863731

10. AB GRADNJA d.o.o., V. Mačeka 26a, 47 000 Karlovac, 
OIB: 80739623528
U postupku pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj je utvrdio 

sljedeće:
 – ponuditelj STIPIĆ GRUPA d.o.o., Ventilatorska 24, Lučko, 
OIB: 55858475794 nije u potpunosti dokazao financijsku 
sposobnost, te je temeljem članka 67. Zakona o javnoj nabavi 
isključen iz daljnjeg postupka, 

 – kod ostalih gore navedenih ponuditelja ne postoje razlozi za 
isključenje iz članka 67. Zakona o javnoj nabavi;

 – svi gore navedeni ponuditelji dostavili su jamstvo za ozbilj-
nost ponude sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Nadalje, tijekom pregleda ponude utvrđena je računska po-

greška kod ponuditelja MEŠIĆ-COM d.o.o., Rapska 46b, Za-
greb, OIB: 16308837296 (u zajednici ponuditelja s tvrtkom 
VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 1, 31 000 Osijek, OIB: 
43654507669).

Sukladno članku 94. Zakona o javnoj nabavi od navedenog 
ponuditelja zatražen je prihvat ispravka računske pogreške. 

Gore navedeni ponuditelj (odnosno, zajednica ponuditelja) 
prihvatio je ispravak računske pogreške.

Nakon toga je, sukladno članku 94. stavku 5. Zakona o jav-
noj nabavi izvršeno rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir 
ponude koji je bio najniža cijena, sukladno članku 82. stavku 1. 
točki 2. Zakona o javnoj nabavi, te je pozvan najpovoljniji po-
nuditelj da dostavi  potrebne dokaze sposobnosti u izvorniku ili 
ovjerenoj preslici, u smislu članka 95. Zakona o javnoj nabavi, te 
je iste dostavio u zadanom roku. 

Slijedom svega navedenoga, ponuda ponuditelja MEŠIĆ-
COM d.o.o., Rapska 46b, Zagreb, OIB: 16308837296 (u zajedni-
ci ponuditelja s tvrtkom VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Poljski put 
1, 31 000 Osijek, OIB: 43654507669) ocijenjena je prihvatljivom 
i u potpunosti sukladnom uvjetima iz dokumentacije za nadmeta-

nje, te, prema kriteriju najniže cijene, najpovoljnijom, pa je stoga 
odlučeno kao u točki I. izreke ove Odluke.

Člankom 96. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno je 
da je javni naručitelj obvezan odluku o odabiru, s preslikom za-
pisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode dostaviti svakom 
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o 
uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.). Suklad-
no navedenome, odlučeno je kao u točki II. izreke ove Odluke.

Člankom 99. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano 
je da odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mi-
rovanja. Nadalje, članak 98. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi 
propisuje da je javni naručitelj obvezan primijeniti rok mirovanja 
koji iznosi 15 dana kod nabave velike vrijednosti odnosno deset 
dana kod nabave male vrijednosti od dana dostave odluke o oda-
biru. Početak roka mirovanja računa se od prvoga sljedećeg dana 
nakon dana dostave odluke o odabiru. Slijedom navedenoga, a 
imajući u vidu činjenicu da se radi o nabavi male vrijednosti, 
primjenjuje se rok od 10 dana te je stoga odlučeno kao u točki III. 
izreke ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka 

javne nabave u pisanom obliku u roku od 5 (pet) dana od dana 
od primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda i ocjene 
sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude. 

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kon-
trolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe 
dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.

KLASA: 022-06/13-01/12
URBROJ: 238/12-02-13-4
Jastrebarsko, 05. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09, 2/13 i 3/13), obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog zamjenik gradona-
čelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Sporazuma o  

znanstveno – razvojnoj suradnji 

I.
U cilju pokretanja zajedničkog projekta pod nazivom „Gos-

podarenje javnim dobrima i upravljanje razvojem Grada Jastre-
barskog“, Grad Jastrebarsko i Ekonomski fakultet u Rijeci sklopit 
će Sporazum o znanstveno – razvojnoj suradnji. 

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/13-01/13
URBROJ: 238/12-02-13-18
Jastrebarsko, 11. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova vijeća mje-
snih odbora i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 3/13) i članka 48. Statuta Gra-
da Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 
7/09, 2/13 i 3/13), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Ja-
strebarskog donosi

RJEŠENJE 
o imenovanju stalnog sastava  

Gradskog izbornog povjerenstva

I.
U stalni sastav Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu 

izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada 
Jastrebarskog imenuju se:

1.  DRAGICA SIROVICA HRANILOVIĆ, za predsjednicu
2.  MIRJANA RIBAR, za potpredsjednicu
3.  NATALIJA MARKUŠIĆ, za članicu
4.  MAJA LOVRETIN, za članicu
5.  MARICA VLAŠIĆ, za članicu
6.  IVAN FABIJANIĆ, za člana.

II.
Izborno povjerenstvo ima sljedeća prava i dužnosti:

 – izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za člano-
ve vijeća mjesnih odbora, odnosno gradskih četvrti,

 – propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad izbornih tijela,
 – propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora,
 – obavlja sve tehničke pripreme za provedbu izbora,
 – ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za 
članove vijeća mjesnih odbora, odnosno gradskih četvrti,

 – objavljuje kandidacijske liste te sastavlja i objavljuje zbirnu 
listu svih kandidacijskih lista za članove vijeća mjesnih od-
bora odnosno gradskih četvrti,

 – određuje biračka mjesta na području pojedinog mjesnog od-
bora, odnosno gradske četvrti,

 – imenuje članove biračkih odbora te nadzire rad biračkih od-
bora na biračkim mjestima,

 – nadzire pravilnost izborne promidžbe,
 – prikuplja i zbraja rezultate glasovanja po biračkim mjestima 
na području svakog mjesnog odbora odnosno gradske četvrti,

 – objavljuje rezultate izbora za članove vijeća svakog pojedi-
nog mjesnog odbora odnosno gradskih četvrti,

 – objavljuje rezultate izbora po biračkim mjestima na području 
pojedinog mjesnog odbora odnosno gradske četvrti na služ-
benoj web stranici Grada,

 – određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativ-
nih i tehničkih poslova, kao i visinu naknade članova struč-
nog tima prema kriterijima vrednovanja rada,

 – obavlja poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe 
propisne posebnim zakonom i obvezatnim uputama,

 – obavlja i druge poslove određene Odlukom.

KLASA: 013-03/13-01/05
URBROJ: 238/12-02-13-7
Jastrebarsko, 22. travnja 2013. 

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 18. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“ broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09,2/13 i 3/13) 

obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamje-
nik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora za pružanje informatičke 

podrške provedbi izbora za članove vijeća mjesnih 
odbora i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog

Članak 1.
Za pružanje usluga informatičke podrške provedbi izbora za 

članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Jastre-
barskog, sklopit će se Ugovor s tvrtkom „APIS IT“ d.o.o. iz Za-
greba, Paljetkova 18, OIB:02994650199. Cijena usluge iznosi  
36.699,00 kn, plus PDV 25% u iznosu od 9.174,75 kn, što uku-
pno iznosi 45.873,75 kuna (slovima: četrdesetpettisućaosamsto-
sedamdesettri kune i sedamdesetpet lipa).

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 030-03/13-01/03
URBROJ: 238/12-02-13-4
Jastrebarsko, 24. travnja  2013. 

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 25. stavka 6. Odluke o izboru članova vi-
jeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Jastrebarsko („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 3/13), obnašatelj dužno-
sti Gradonačelnika Grada Jastrebarskog, donosi 

RJEŠENJE 
o imenovanju proširenog sastava  
Gradskog izbornog povjerenstva

I.
U prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva za pro-

vedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvr-
ti Grada Jastrebarskog imenuju se članovi određeni Odlukom o 
imenovanju proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva 
koju je donijelo Županijsko izborno povjerenstvo Zagrebačke žu-
panije, KLASA: 013-03/13-01/11, URBROJ: 238/1-01-13-67 od 
26. travnja 2013. godine u sastavu:

 – iz većinskih političkih stranaka:
1. GORDANA JAKŠIĆ
2. NIKOLINA VINŠĆAK
3. ANITA JAMBROVIĆ PETERMANEC

 – iz oporbenih političkih stranaka
1. JOSIPA CRNKOVIĆ
2. IZABELA KLOPOVIĆ
3. NATAŠA MANZIN.

II.
Svi članovi proširenog sastava Gradskog izbornog povjeren-

stva imaju jednaka prava i dužnosti kao i članovi Stalnog sastava 
Gradskog izbornog povjerenstva.
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KLASA: 013-03/13-01/05
URBROJ: 238/12-01-13-8
Jastrebarsko, 30. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 96., članka 44. stavka 11. Zakona o javnoj 
nabavi („Narodne novine“, broj 90/11) i članka 48. Statuta Gra-
da Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 
7/09, 2/13 i 3/13), a nakon pregleda i ocjene pravovremeno pristi-
glih ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz 
Dodatka IIB, evidencijski broj nabave F13-008, donosi se

ODLUKA O ODABIRU

Za pružanje poštanskih usluga temeljem članka 16. i članka 
67. stavak 1. i 2. Zakona o poštanskim uslugama („Narodne no-
vine“, broj 144/12) odabire se ponuda slijedećeg gospodarskog 
subjekata:

I. HRVATSKA POŠTA d.d., Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb, 
OIB: 87311810356

II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu 
i ocjeni ponuda od 25. travnja 2013., bez odgode, ponuditelju u 
postupku, preporučenom poštom s povratnicom. 

III. Ova Odluka postaje izvršna dostavom odabranom ponu-
ditelju.

O b r a z l o ž e n j e
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastre-

barsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je postupak 
sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka IIB Zakona o 
javnoj nabavi, za predmet nabave: poštanske usluge, broj nabave 
F13-008. 

Naručitelj je sukladno članku 44. stavku 2. poslao zahtjev za 
prikupljanje ponuda gospodarskom subjektu po vlastitom izboru. 
Rok za dostavu ponuda bio je 25. travnja 2013., nakon čega je 
izvršeno otvaranje pravodobno pristigle ponude.

Naručitelj je 25.04.2013. izvršio pregled i ocjenu pristigle 
ponude, te utvrdio slijedeće:

 – do isteka roka za dostavu ponuda pristigla je 1 (jedna) ponu-
da sljedećeg ponuditelja:  
HRVATSKA POŠTA d.d., Jurišićeva 13, 10 000 Zagreb, 
OIB: 87311810356

 – kod gore navedenog ponuditelja ne postoje razlozi za isklju-
čenje iz članka 67. Zakona o javnoj nabavi.
Ponuda gore navedenog ponuditelja ocijenjena je prihvatlji-

vom i u potpunosti sukladna uvjetima iz dokumentacije za nad-
metanje, pa je stoga odlučeno kao u točki I. izreke ove Odluke.

Člankom 96. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno je 
da je javni naručitelj obvezan odluku o odabiru, s preslikom za-
pisnika o pregledu i ocjeni ponuda, bez odgode dostaviti svakom 
ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o 
uspješnom slanju telefaksom, elektronička isprava i sl.). Suklad-
no navedenome, odlučeno je kao u točki II. izreke ove Odluke.

Člankom 99. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano 
je da odluka o odabiru postaje izvršna nakon proteka roka mi-
rovanja. Nadalje, članak 98. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi 
propisuje da se rok mirovanja ne primjenjuje ukolikoj je u po-
stupku sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno 

i odabrana. Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u točki III. 
izreke ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka 

javne nabave u pisanom obliku u roku od 5 (pet) dana od dana 
od primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda i ocjene 
sposobnosti te postupak pregleda, ocjene i odabira ponude. 

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kon-
trolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe 
dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.

KLASA: 022-06/13-01/15
URBROJ: 238/12-02-13-24
Jastrebarsko, 07. svibnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi 

ZAKLJUČAk  
o sklapanju III. Aneksa Ugovora o građenju,  

KLASA: 433-01/12-01/07, URBROJ: 238/12-02-12-34 
od 13. srpnja 2012. godine

I. 
Grad Jastrebarsko sklopiti će III. Aneks Ugovora o građenju, 

KLASA: 433-01/12-01/07, URBROJ: 238/12-02-12-34 od 13. 
srpnja 2012. godine o produljenje rokova izvođenja radova na 
Izgradnji mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj.

II.
Ovaja Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti 

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/13
URBROJ: 238/12-02-13-82
Jastrebarsko, 11. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09, 2/13 i 3/13), obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik grado-
načelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi VI. ciljanih izmjena 

i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Jastrebarskog 

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izradi VI. Ciljanih iz-

mjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog 
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s trgovačkim društvom URBING d.o.o. za poslove prostornog 
uređenja i zaštite okoliša iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 
20, zastupanom po direktoru Zvonimiru Kufrinu, dipl.ing.arh. 

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovo Za-

ključka isplatiti trgovačkom društvu URBING d.o.o. za poslove 
prostornog uređenja i zaštite okoliša iz Zagreba, Avenija Veće-
slava Holjevca 20, iznos od 54.625,00 kuna (pedesetičetiritisu-
ćešestodvadesetpetkuna i nula lipa) koji iznos uključuje i PDV 
od 25%.

III.
Za provedbu Ugovora iz točke I. ovog Zaključka, određuje 

se Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno ure-
đenje, 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: 022-06/13-01/13
URBROJ: 238/12-02-13-15
Jastrebarsko, 11. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i 3/13), ob-
našatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik 
gradonačelnika, donio je

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o razdvajanju vodovodnog 

priključka na mjernom mjestu „Kino“ u 
Jastrebarskom, Ante i Davida Starčevića 1 

I.
Daje se suglasnost na prijedlog Ugovora o razdvajanju vodo-

vodnog priključka na mjernom mjestu „Kino“ u Jastrebarskom, 
Ante i Davida Starčevića 1, kojeg sklapaju Grad Jastrebarsko i 
Vode Jastrebarsko.

II.
Prijedlog Ugovora o razdvajanju vodovodnog priključka na 

mjernom mjestu „Kino“ u Jastrebarskom, Ante i Davida Starče-
vića 1, prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/13-01/13
URBROJ: 238/12-02-13-14
Jastrebarsko, 11. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i 3/13), ob-
našatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik 
gradonačelnika, donio je

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Aneksa Ugovora o priključenju na 

obračunskom mjernom mjestu Mrtvačnica  
u Gorici Svetojanskoj

I.
Daje se suglasnost na prijedlog Aneksa Ugovora o priključe-

nju na obračunskom mjernom mjestu Mrtvačnica u Gorici Sveto-
janskoj (zbog razlike PDV-a), kojeg sklapaju Grad Jastrebarsko i 
HEP-ODS Elektra Karlovac, Pogon Jastrebarsko.

II.
Prijedlog Aneksa Ugovora o priključenju na obračunskom 

mjernom mjestu Mrtvačnica u Gorici Svetojanskoj (zbog razlike 
PDV-a) prilaže se ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/13-01/13
URBROJ: 238/12-02-13-13
Jastrebarsko, 11. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 07/09, 2/13 i 3/13), ob-
našatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik 
gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o stalnom stručnom nadzoru

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o stalnom stručnom 

nadzoru sa trgovačkim društvom, C.T.B. d.o.o. iz Jastrebarskog, 
Zagrebačka 12, radi provođenja stalnog stručnog nadzora nad 
izvođenjem radova na sanaciji krova na Vatrogasnom domu u 
Dragovanščaku.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovo Za-

ključka isplatiti trgovačkom društvu C.T.B. d.o.o. iz Jastrebar-
skog, Zagrebačka 12, iznos od 20.000,00 kuna, uključujući PDV.

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

gurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2013. godinu. 

IV.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.
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V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti 

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/13 
URBROJ: 238/12-02-13-12
Jastrebarsko, 11. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 07/09, 2/13 i 3/13), ob-
našatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik 
gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izvođenju radova na uređenju 
sanitarnog čvora u Društvenom domu u Svetoj Jani

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izvođenju radova na 

uređenju sanitarnog čvora u Društvenom domu u Svetoj Jani, sa 
trgovačkim društvom  „CESTE JASTREBARSKO“ d.o.o. iz Ja-
strebarskog, Dr. Franje Tuđmana 47.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovo Za-

ključka isplatiti  „CESTE JASTREBARSKO“ d.o.o. iz Jastrebar-
skog, Dr. Franje Tuđmana 47, iznos od 12.165,14 kuna, uključu-
jući PDV.

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

gurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, 

IV.
Za provedbu 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: 022-06/13-01/14
URBROJ: 238/12-02-13-12
Jastrebarsko, 18. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 07/09, 2/13 i 3/13), ob-
našatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik 
gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izvođenju radova na 

uređenju sanitarnog čvora u Domu kulture „Kino“ u 
Jastrebarskom 

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izvođenju radova na 

uređenju sanitarnog čvora u Domu kulture „Kino“ u Jastrebar-
skom sa trgovačkim društvom  „CESTE JASTREBARSKO“ 
d.o.o. iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana 47.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovo Za-

ključka isplatiti  „CESTE JASTREBARSKO“ d.o.o. iz Jastrebar-
skog, Dr. Franje Tuđmana 47, iznos od 57.513,46 kuna, uključu-
jući PDV.

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

gurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2013. godinu. 

IV.
Za provedbu 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: 022-06/13-01/14
URBROJ: 238/12-02-13-11
Jastrebarsko, 18. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora o izradi idejnog i glavnog 

projekta sa izvedbenim detaljima za uređenje  trga u 
Gorici Svetojanskoj

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi idejnog i 

glavnog projekta sa izvedbenim detaljima za uređenje trga Ane 
u Gorici Svetojanskoj sa trgovačkim društvom“ARHIKON“ iz 
Zagreba, Ozaljska 49, zastupanog po direktoru Darku Stresecu, 
dipl.ing.arh.

II.
Ugovorena vrijednost usluge iz članka 1. ovog Ugovora izno-

si 50.890,00 kn (slovima: pedesettisućaosamstodevedesetkuna i 
nula lipa) uvećano za iznos PDV-a od 25% u iznosu od.12.722,50 
kn, odnosno sveukupno, 63.612,50 kn (slovima: šesdesettritisu-
ćešestodvanaestkuna i pedeset lipa).

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoli-
ša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.
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IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu donošenjem, a objavit će se u 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/13-01/14
URBROJ: 238/12-02-13-6
Jastrebarsko, 18. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09, 2/13 I 3/13), obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik grado-
načelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi III. ciljanih izmjena i 
dopuna Detaljnog plana uređenja „Južna zona“ u 

Jastrebarskom  

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izradi III. ciljanih 

izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južna zona“ u Ja-
strebarskom, s trgovačkim društvom URBING d.o.o. za poslove 
prostornog uređenja i zaštite okoliša iz Zagreba, Avenija Veće-
slava Holjevca 20, zastupanom po direktoru Zvonimiru Kufrinu, 
dipl.ing.arh.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovo Za-

ključka isplatiti trgovačkom društvu URBING d.o.o. za poslove 
prostornog uređenja i zaštite okoliša iz Zagreba, Avenija Veće-
slava Holjevca 20, iznos od 23.750,00 kuna (dvadesettritisuće-
sedamstopedesetkuna i nula lipa) koji iznos uključuje i PDV od 
25%.

III.
Za provedbu ovog Ugovora određuje se Upravni odjel za 

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

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

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA:022-06/13-01/14
URBROJ: 238/12-02-13-8
Jastrebarsko, 18. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 136. Zakona o prostornom uređenju i grad-
nji („Narodne novine“ broj 76/07, 152/08, 38/09 i 55/11, 90/11 i 
50/12) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vje-
snik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09, 2/13 i 3/13), obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik grado-
načelnika, donosi 

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o financiranju uređenja 

građevinskog zemljišta za izradu III. ciljanih izmjena 
i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južna zona“ u 

Jastrebarskom

I.
Prihvaća se ponuda privatnog investitora trgovačkog društva 

MEIXNER d.o.o. iz Zagreba, Hermanova 16 G, zastupanog po 
direktoru, Marku Božiću, ing. geod., za financiranje izrade III. 
izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južna zona“ u Ja-
strebarskom.

II.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o financiranju uređenja 

građevinskog zemljišta za izradu III. ciljanih izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja „Južna zona“ u Jastrebarskom s pri-
vatnim investitorom kao osiguravateljem sredstava, trgovačkim 
društvom MEIXNER d.o.o. iz Zagreba, Hermanova 16 G, zastu-
panog po direktoru, Marku Božiću, ing. geod.

III.
Za provođenje ovog Zaključka određuje se Upravni odjel za 

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

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

će se zajedno s tekstom Ugovora iz točke II. ovog Zaključka u 
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/14
URBROJ:238/12-02-13-7
Jastrebarsko, 18. travanj 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika, donio je

PRAVILNIK 
o izmjeni i dopuni Pravilnika o kontroli  
namjensko isplaćenih kapitalnih pomoći  

trgovačkim društvima

Članak 1.
U Pravilniku o kontroli namjensko isplaćenih kapitalnih 

pomoći trgovačkim društvima („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“, broj 4/12) u članku 2., podstavku 1.b) briše se riječ 
„prethodno“.

Članak 2.
Ovaj Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kontroli na-

mjensko isplaćenih kapitalnih pomoći trgovačkim društvima 
stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom 
vjesniku Grada Jastrebarskog“. 
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KLASA: 022-06/13-01/14
URBROJ: 238/12-02-13-10
Jastrebarsko, 18. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09, 2/13 i 3/13),  obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik grado-
načelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o obavljanju poslova javne 

rasvjete  na području Grada Jastrebarskog za 2013. 
godinu

I.
S trgovačkim društvom „CESTE JASTREBARSKO“ d.o.o., 

Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 47,  sklopiti će Ugovor o obav-
ljanju poslova javne rasvjete  na području Grada Jastrebarskog 
za 2013. godinu.

II.
Ukupna vrijednost radova predmetnog ugovora iz točke 

I. ovog Zaključka za ugovoreno razdoblje sveukupno iznosi 
299.995,00 kuna, uključujući i PDV od 25%.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

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

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

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 310-02/13-01/01
URBROJ: 238/12-02-13-3
Jastrebarsko, 25. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09, 2/13 i 3/13) obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik grado-
načelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Aneksa ugovoru o održavanju čistoće 

javnih zelenih površina na području Grada 
Jastrebarskog u 2013. godini

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Aneks ugovoru o održavanju 

čistoće javnih zelenih površina na području Grada Jastrebar-
skog u 2013. godini s trgovačkim društvom „CESTE JASTRE-
BARSKO“ d.o.o. iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana 47, 
OIB:10339976418.

II.
Za poslove utvrđene  Aneksom ugovora iz točke I. ovog Za-

ključka isplatiti će se iznos od 586.289,75  kn (slovima: petstoo-
samdesetšesttisućadvjestoosamdesetdevet kuna i sedamdesetpet 
lipa).

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

gurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2013. godinu.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

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

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

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 363-02/13-01/02
URBROJ:238/12-02-13-6
Jastrebarsko, 23. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09, 2/13 i 3/13), ob-
našatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik 
gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi izvedbenog projekta za 

izgradnju potpornog zida i sanaciju nerazvrstane ceste 
u Ivančićima, Jastrebarsko

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi izvedbenog 

projekta za izgradnju potpornog zida i sanaciju nerazvrstane ce-
ste u Ivančićima, Jastrebarsko sa trgovačkim društvom „C.T.B.“ 
d.o.o. za projektiranje, građenje i usluge iz Jastrebarskog, Zagre-
bačka 12  zastupanog po direktoru Borisu Crnilu, ing. građ.

II.
Ugovorena vrijednost usluge iz članka 1. ovog Ugovora 

iznosi 28.500,00 (slovima: dvadesetiosamtisućapetstokuna i nula 
lipa) uvećano za iznos PDV-a od 25% u iznosu od 7.125,00 kn, 
odnosno sveukupno, 35.625,00 kn (slovima: tridesetipettisućaše-
stodvadesetpet kuna i nula lipa).

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

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

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

„Službenim vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/15
URBROJ: 238/12-02-13-18
Jastrebarsko, 7. svibnja 2013.
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Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 07/09, 2/13 i 3/13), ob-
našatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik 
gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o građevinskom stručnom 

nadzoru

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o građevinskom struč-

nom nadzoru sa trgovačkim društvom BROSIG PROJEKT 
d.o.o., Marohnićeva 10, iz Zagreba,  radi provođenja građevin-
skog stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji nogo-
stupa u Vukšin Šipku.

II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovo Za-

ključka isplatiti trgovačkom društvu BROSIG PROJEKT d.o.o., 
Marohnićeva 10, iz Zagreba, iznos od 10.000,00 kuna, uključu-
jući PDV.

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

gurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2013. godinu. 

IV.
Za provedbu 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: 022-06/13-01/15
URBROJ: 238/12-02-13-17
Jastrebarsko, 7. svibnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i grad-
nji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i 
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i 3/13) obnašatelj dužnosti grado-
načelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, donio 
je

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju prijedloga III. ciljanih izmjena i 

dopuna Detaljnog plana uređenja  „Južna zona“ u 
Jastrebarskom za javnu raspravu 

I.
Na temelju nacrta prijedloga III. ciljanih izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja „Južna zona“ u Jastrebarskom, utvrđuje 

se prijedlog III. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređe-
nja „Južna zona“ u Jastrebarskom za javnu raspravu.

II.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

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

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/15
URBROJ: 238/12-02-13-21
Jastrebarsko, 7. svibnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i grad-
nji (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i 
Zaključka obnašatelja dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebar-
skog (KLASA: 022-06/13-01/15; URBROJ: 238/12-02-13-21 od 
7. svibnja 2013.) nositelj izrade, Upravni odjel za stambeno-ko-
munalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske 
poslove Grada Jastrebarskog, objavljuje

JAVNU RASPRAVU 
o prijedlogu III. ciljanih izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja „Južna zona“ u 

Jastrebarskom

I.
Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu III. ciljanih izmjena 

i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južna zona“ u Jastrebarskom 
utvrđenog Zaključkom obnašatelja dužnosti gradonačelnika Gra-
da Jastrebarskog od 7. svibnja 2013.

II.
Javna rasprava o prijedlogu III. ciljanih izmjena i dopuna De-

taljnog plana uređenja „Južna zona“ provest će se organiziranjem 
javnog uvida u Jastrebarskom.

Javni uvid u prijedlog III. ciljanih izmjena i dopuna Detalj-
nog plana uređenja „Južna zona“ održat će se od 23. svibnja do 
31. svibnja 2013.

Tijekom trajanja javne rasprave elaborat prijedloga III. ci-
ljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južna zona“ 
izložit će se na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela za 
stambeno-komunalne poslove Grada Jastrebarskog, Jastrebarsko, 
Dr. Franje Tuđmana 47/I. kat, svakog radnog dana od 8.00 do 
16.00 sati.

III.
Javno izlaganje o prijedlogu III. ciljanih izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja „Južna zona“ održat će se u utorak 28. 
svibnja 2013. u 18.00 sati u prostorijama Centra za kulturu, Ja-
strebarsko, Dr. Franje Tuđmana 9 (I.kat).

Javno izlaganje organizira i provodi nositelj izrade, Upravni 
odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, za-
štitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog, s odgo-
vornim voditeljem, tvrtkom „Urbing“ d.o.o., Avenija Većeslava 
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Holjevca 20, Zagreb- izrađivačem III. ciljanih izmjena i dopuna 
Plana.

IV.
Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, ti-

jela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, građa-
ni i udruge i vlasnici nekretnina mogu dati očitovanja, mišljenja, 
prijedloge i primjedbe na prijedlog III. ciljanih izmjena i dopuna 
Detaljnog plana uređenja „Južna zona“ pisanim putem na adresu 
Grada Jastrebarskog, 10450 Jastrebarsko, Trg Josipa Jurja Stro-
ssmayera 13, do zaključno 31. svibnja 2013., upisati ih u knjigu 
primjedbi za vrijeme javnog uvida, ili ih dati u zapisnik za vrije-
me javnog izlaganja.

V.
Sve prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi 

dali u roku i na način određen ovim zaključkom obrađuje odgo-
vorni voditelj i sastavlja izvješće o javnoj raspravi.

KLASA: 350-01/13-01/03
URBROJ: 238/12-08/2-13-10
Jastrebarsko, 7. svibnja 2013.

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

i geodetske poslove

Pročelnik
Marijan Meštrić, dipl.ing.arh., v. r.

Na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i grad-
nji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i 
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i 3/13) obnašatelj dužnosti grado-
načelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, donio 
je

ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju prijedloga VI. ciljanih izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog za 
javnu raspravu 

I.
Na temelju nacrta prijedloga VI. ciljanih izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog, utvrđuje se pri-
jedlog VI. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Grada Jastrebarskog za javnu raspravu.

II.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

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

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA:      022-06/13-01/15
URBROJ: 238/12-02-13-20
Jastrebarsko, 7. svibnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i grad-
nji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i 
Zaključka obnašatelja dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebar-
skog (KLASA: 022-06/13-01/15; URBROJ: 238/12-02-13-20, 
od 7. svibnja 2013.) nositelj izrade, Upravni odjel za stambeno-
komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodet-
ske poslove Grada Jastrebarskog, objavljuje

JAVNU RASPRAVU 
o prijedlogu VI. ciljanih izmjena i dopuna  

Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog 

I.
Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu VI. ciljanih izmjena 

i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog, utvr-
đenog Zaključkom obnašatelja dužnosti gradonačelnika Grada 
Jastrebarskog od 7. svibnja 2013.

II.
Javna rasprava o prijedlogu VI. ciljanih izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog provest će se or-
ganiziranjem javnog uvida u Jastrebarskom.

Javni uvid u prijedlog VI. ciljanih izmjena i dopuna Prostor-
nog plana uređenja Grada Jastrebarskog održat će se od 23. svib-
nja do 31. svibnja 2013.

Tijekom trajanja javne rasprave elaborat prijedloga VI. cilja-
nih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebar-
skog izložit će se na javni uvid u prostorijama Upravnog odjela za 
stambeno-komunalne poslove Grada Jastrebarskog, Jastrebarsko, 
Dr. Franje Tuđmana 47/I. kat, svakog radnog dana od 8 do 16 sati.

III. 
Javno izlaganje o prijedlogu VI. ciljanih izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog održat će se u 
utorak 28. svibnja 2013. u 17.00 sati u prostorijama Centra za 
kulturu, Jastrebarsko, Dr.Franje Tuđmana 9/I.kat.

Javno izlaganje organizira i provodi nositelj izrade, Upravni 
odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, za-
štitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog, s odgo-
vornim voditeljem, tvrtkom „Urbing“ d.o.o., Avenija Većeslava 
Holjevca 20, Zagreb- izrađivačem VI. ciljanih izmjena i dopuna 
Plana.

IV.
Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, ti-

jela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, građa-
ni i udruge i vlasnici nekretnina mogu dati očitovanja, mišljenja, 
prijedloge i primjedbe na prijedlog VI. ciljanih izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog pisanim putem 
na adresu Grada Jastrebarskog, 10450 Jastrebarsko, Trg Josipa 
Jurja Strossmayera 13, do zaključno 31. svibnja 2013., upisati ih 
u knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javnog uvida, ili ih dati u 
zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

V.
Sve prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi 

dali u roku i na način određen ovim Zaključkom obrađuje odgo-
vorni voditelj i sastavlja Izvješće o javnoj raspravi.

KLASA: 350-01/13-01/02
URBROJ: 238/12-08/2-13-10
Jastrebarsko, 7. svibnja 2013.
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Upravni odjel za stambeno-komunalne
poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša

i geodetske poslove

Pročelnik
Marijan Meštrić, dipl.ing.arh., v. r.

Na temelju članka 21. Programa potpore poljoprivredi i ru-
ralnom razvoju  Grada Jastrebarskog za razdoblje 2013. do 2015. 
godine („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 03/13) i   
članka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik gra-
da Jastrebarskog“, broj 7/09, 02/13 i 03/13), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika Grada Jastrebarskog 
donosi

ZAKLJUČAK 
o isplati subvencije za projekte razvoja voćarstva 
i povrtlarstva u 2013. godini - nabava novih i/ili 
rekonstrukcija postojećih proizvodnih objekata 

I.
Odobrava se isplata subvencije za projekte razvoja voćarstva 

i povrtlarstva u 2013. godini, nabava novih i/ili rekonstrukcija 
postojećih proizvodnih objekata, po korisnicima i iznosima kako 
slijedi:

R.b. Prezime i ime Iznos (kn) Uplatni račun

1. Radić Ilija
Bana Josipa Jelačića 24 12.840,00 2402006-

3101576024

II.
Odobrena sredstva uplatit će se na žiro-račun korisnika iz 

točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za 
2013. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: razvoj 
voćarstva i povrtlarstva, konto: 386.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku grada 

Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/15
URBROJ: 238/12-02-13-12
Jastrebarsko, 7. svibnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09, 02/13 i 03/13), obna-
šatelj dužnosti gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika Grada 
Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora o izradi projekta  

“Revitalizacija prostora vojarne i izgradnja 
niskoenergetskog naselja Jastrebarsko”

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi projekta „Re-

vitalizacija prostora vojarne i izgradnja niskoenergetskog naselja 
Jastrebarsko“ s Regionalnom energetskom agencijom sjeveroza-
padne Hrvatske, Andrije Žaje 10, Zagreb.  

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

isplatiti će se iznos od 64.000,00 kuna, uvećano za PDV u iznosu 
od 16.000,00 kuna, što ukupno iznosi 80.000,00 kuna.

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, 
razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, aktivnost: upravlja-
nje imovinom, 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:  022-06/13-01/15
URBROJ: 238/12-02-13-13
Jastrebarsko, 7. svibnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), ob-
našatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik 
gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o kapitalnoj donaciji Malonogometnom klubu 

Prigorac

I.
Odobrava se kapitalna donacija Malonogometnom klubu 

Prigorac u iznosu od 7.000,00 kn (slovima: sedamtisuća kuna) u 
svrhu saniranja štete na objektu i igralištu.

II.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka su osigurana u prora-

čunu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,  u Programu javnih 
potreba u sportu, Program: Javne potrebe u športu, Aktivnost: 
Šport – ostali korisnici – kapitalne donacije športskim društvi-
ma i bit će isplaćena na žiro račun broj: 2360000 – 1101647277 
otvoren kod Zagrebačke banke, na ime Malonogometni klub Pri-
gorac, Dragovanšćak 1d, 10450 Jastrebarsko.

III.
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 2013.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
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KLASA: 022-06/13-01/13
URBROJ: 238/12-02-13-5
Jastrebarsko, 10. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 02/13 i 03/13), obna-
šatelj dužnosti gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika Grada 
Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj pomoći Sindikatu porezne uprave, 

Povjereništvo Jastrebarsko

I.
Odobrava se financijska pomoć Sindikatu porezne uprave, 

Povjereništvo Jastrebarsko u iznosu od 1.000,00 kn (jednatisuća 
kuna) u svrhu sufinanciranja sportskih igara djelatnika porezne 
uprave.

II.
Odobrena sredstva biti će uplaćena na žiro račun 2340009-

14101766680 na ime Sindikat porezne uprave Hrvatske, Podruž-
nica područnog ureda Zagreb iz proračunske rezerve. 

III.
Obvezuje se Povjereništvo dostaviti izvješće o utrošku odo-

brenih i isplaćenih novčanih sredstava do 01. rujna 2013. godine.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/13
URBROJ: 238/12-02-13-7
Jastrebarsko, 11. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 02/13 i 02/13) obna-
šatelj dužnosti gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika Grada 
Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj pomoći DVD-u Jastrebarskom

I.
Odobrava se financijska pomoć DVD Jastrebarskom, u izno-

su od 2.500,00 kn (dvijetisućepetsto kuna), u svrhu pokrivanja 
dijela troškova nastupa na „Međunarodnoj vatrogasnoj utrci Mali 
Lošinj 2013.“

II.
Sredstva će biti isplaćena na žiro račun:239001-110003349, 

na ime DVD Jastrebarsko, Ul. T. Mikloušića 2, Jastrebarsko,  iz 

Proračuna Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, Program: Javni 
red i sigurnost, Aktivnost: Ostale tekuće donacije.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/13 
URBROJ: 238/12-02-13-6
Jastrebarsko, 11. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regio-
nalnoj) samoupravi (“Narodne novine’’, br. 33/01, 60/01, 106/03, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09), Programa javnih potreba u druš-
tvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2013. 
godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 10/12) i 
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Gra-
da Jastrebarskog“, broj 07/09, 2/13 i 3/13), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika Grada Jastrebarskog, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o pokroviteljstvu DVD Čeglje

I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog prihvaća pokroviteljstvo 

proslave obilježavanja 60 godina postojanja DVD-a Čeglje koja 
će se održati 11. svibnja 2013. godine. 

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/13-01/13
URBROJ: 238/12-02-13-11
Jastrebarsko, 11. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 02/13 i 02/13) obna-
šatelj dužnosti gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika Grada 
Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK 
o pokroviteljstvu DVD Donje Izimje

I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog prihvaća pokroviteljstvo 

proslave obilježavanja 60 godina postojanja DVD-a Donje Izimje 
koja će se održati 25. svibnja 2013. godine.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
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KLASA: 022-06/13-01/13
URBROJ: 238/12-02-13-4
Jastrebarsko, 11. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09, 2/13, 3/13) i Pro-
grama javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog 
za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 
10/12) obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, 
zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori za izdavanje knjige “Iza šutnje”

I.
Odobrava se financijska pomoć Ogranku Matice hrvatske u 

Jastrebarskom u iznosu od 2.500,00 kn (dvijetisuće petsto kuna), 
u svrhu izdavanja knjige “Iza šutnje” Daniele Bobinski.

II.
Navedeni iznos predviđen je proračunom Grada Jastrebar-

skog, Programom javnih potreba u kulturi za 2013. godinu - Dje-
latnost udruga u kulturi - Programi/projekti udruga u kulturi, a 
uplatit će se na žiro račun 2340009-1110466146 otvoren kod Pri-
vredne banke Zagreb, na ime Ogranka Matice hrvatske u Jastre-
barskom, Zagrebačka 7, Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se Ogranak Matice hrvatske u Jastrebarskom da 

Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog 
dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sred-
stava do 1. srpnja 2013.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/13-01/13
URBROJ: 238/12-02-13-3
Jastrebarsko, 11. travnja 2013. 

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09, 2/13 i 3/13) i Pro-
grama javnih potreba u društvenim djelatnostima na području 
Grada Jastrebarskog za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog’’, broj 10/12) obnašatelj dužnosti gradonačelnika, 
zamjenik gradonačelnika Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK 
o sufinanciranju aktivnosti “Škola u prirodi”

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

iznosu od 59.888,00 kn (pedesetidevettisućaosamstoosamdese-

tiosam kuna), što po učeniku iznosi 394,00 kn (tristodevedese-
tičetiri 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

143 56.342,00 kn
(394 × 143)

2360000-
1101535085

Klinča Sela 1 394,00 kn
2360000-
1101510594

Draganić 4 1.576,00 kn
2400008-
1190061317

Krašić 4 1.576,00 kn
2360000-
1101557134

UKUPNO 152 59.888,00 kn

Iznos od 59.888,00 kn (pedesetidevettisućaosamstoosamde-
setiosam kuna) isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog, 
temeljem Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 
području Grada Jastrebarskog za 2013. 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 2013.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/13-01/13
URBROJ: 238/12-02-13-10
Jastrebarsko, 11. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o uređenju prostorija u 

Društvenom domu u Jurjevčanima

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o uređenju prostorija u 

Društvenom domu u Jurjevčanima, Jurjevčani bb, Jastrebarsko s 
Nenadom Bohačekom, vlasnikom obrta „GRADITELJ“, Vladka 
Mačeka 20, 10450 Jastrebarsko.

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

si = 24.418,29 kn (slovima: dvadesetičetiritisućečetiristoosamna-
est kuna i dvadesetidevet lipa), uvećano za PDV 25% u iznosu 
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od 6.104,57 kn, odnosno sveukupno = 30.522,86 kn (slovima: 
tridesettisućapetstodvadesetidvije kune i osamdesetišest lipa).

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2013. godinu 
u Programu javnih potreba u društevnim djelatnostima, Program: 
Religijske, kulturne i druge službe – Kapitalni projekt: Adaptaci-
ja društvenih domova.

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: 214-05/13-01/11 
URBROJ: 238/12-02-13-4
Jastrebarsko, 18. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13, 3/13), a u skladu 
s Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima na po-
dručju Grada Jastrebarskog za 2013. godinu („Službeni vjesnik 
Grada Jastrebarskog“, broj 10/12), obnašatelj dužnosti gradona-
čelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o namjenskom korištenju 

sredstava za provedbu projekta „Jaskanski susreti“

I.
Odobrava se financijska potpora Udruzi Jaskanski susreti u 

iznosu od 44.000,00 kn (četrdesetičetiritisuće kuna) u svrhu pro-
vedbe projekta „Jaskanski susreti“.

II.
U svrhu kontrole i praćenja namjenskog korištenja finan-

cijske potpore odobrene u točki I. ovog Zaključka, Grad Jastre-
barsko sklopit će Ugovor o namjenskom korištenju sredstava s 
Udrugom Jaskanski susreti.

III.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u prora-

čunu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu u Programu javnih po-
treba u društvenim djelatnostima, program: Religijske, kulturne i 
druge službe, aktivnost: Rashodi za rekreaciju, kulturni i religij-
ski sadržaj koji nisu razvrstani – tekuće donacije.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 382-01/12-01/08
URBROJ: 238/12-02-13-6
Jastrebarsko, 19. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regio-
nalnoj) samoupravi (“Narodne novine’’, br. 33/01, 60/01, 106/03, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09), Programa javnih potreba u druš-
tvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2013. 
godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 10/12) i 
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Gra-
da Jastrebarskog“, broj 07/09, 2/13 i 3/13), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika Grada Jastrebarskog, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori izdavanju monografije  

85 godina NK Jaska

I.
Odobrava se financijska potpora u iznosu od 5.000,00 kn 

(pettisuća kuna) Zdenku Vukoviću Ceni u svrhu tiskanja publika-
cije povodom 85 godina NK Jaska.

II.
Navedeni iznos predviđen je Programom javnih potreba u 

društvenim djelatnostima za 2013. godinu, Program: Religijske, 
kulturne i druge službe, aktivnost: Rashodi za rekreaciju, kulturni 
i religijski sadržaj – ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, a 
isplatit će se žiro račun broj: 2484008 – 1100668784 otvoren kod 
Raiffeisen banke, na ime Foto atelier Jaska, Franje Tuđmana 29, 
10450 Jastrebarsko, temeljem pristiglog računa. 

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/13-01/13
URBROJ: 238/12-02-13-20
Jastrebarsko, 11. travnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13, 3/13), a u skladu 
s Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima na po-
dručju Grada Jastrebarskog za 2013. godinu („Službeni vjesnik 
Grada Jastrebarskog“, 10/12) obnašatelj dužnosti gradonačelnika 
Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, donosi 

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Župi Sv. Jurja Plešivica 

I.
Odobrava se financijska potpora Župi Sv. Jurja Plešivica u 

iznosu od 6.350,00 kn (šesttisućatristopedeset kuna), u svrhu 
podmirivanja troškova prijevoza zbora mladih „Kap mira“ na 
festival duhovne glazbe koji će se održati u Vukovaru od 04. – 
05.05.2013. godine.
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II.
Navedena sredstva uplatit će se na žiro račun  2484008 - 

1100502060  otvoren kod Raiffeisen banke d.d., na ime RTA 
d.o.o. TURISTIČKA AGENCIJA, OIB: 31756322709, Oktogon 
– Dugave, Hribarov prilaz 6a, 10 000 Zagreb, temeljem predraču-
na br. 65/13 za uslugu prijevoza na relaciji Jastrebarsko-Vukovar 
-Jastrebarsko.

III.
Sredstva su osigurana u proračunu Grada Jastrebarskog za 

2013. godinu, Program: religijske, kulturne i druge službe, Aktiv-
nost: Rashodi za rekreaciju, kulturni i religijski sadržaj koji nisu 
razvrstani - ostale usluge za komunikaciju i prijevoz.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 053-02/13-01/08
URBROJ: 238/12-02-13-3
Jastrebarsko, 2. svibnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09, 2/13 i 3/13), a u skladu s 
Programom javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebar-
skog za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, 
broj 10/12), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebar-
skog, zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o pokroviteljstvu i financijskoj potpori  

Motocross klubu “Jaska’’

I.

Grad Jastrebarsko prihvaća pokroviteljstvo Europskog pr-
venstva u motocrosssu te se odobrava financijska potpora Mo-
tocross klubu “Jaska’’, Mladina 31, 10450 Jastrebarsko, u iznosu 
od 20.000,00 kn (dvadesettisuća kuna) u svrhu sufinanciranja or-
ganizacije Europskog prvenstva u motocrossu koje će se održati 
od 3. do 5. svibnja 2013. godine na motocross stazi u Mladini.

II.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u prora-

čunu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, u proračunskoj re-
zervi, a isplatit će se na žiro-račun broj: 2340009 - 1110147944 
otvoren kod Privredne banke Zagreb, na ime Motocross kluba 
“Jaska’’, Mladina 31, 10450 Jastrebarsko.  

III.
U svrhu kontrole i praćenja namjenskog korištenja financij-

ske potpore odobrene u točki I. ovog Zaključka, Grad Jastrebar-
sko sklopit će Ugovor o namjenskom korištenju sredstava s Mo-
tocross klubom “Jaska’’.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 620-03/13-01/21
URBROJ: 238/12-06-13-3
Jastrebarsko, 3. svibnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju Program javnih potreba u društvenim djelatnosti-
ma na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu (“Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 10/12) i članka 48. Statuta 
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 
7/09. 2/13 i 3/13), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Ja-
strebarskog, zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o pokroviteljstvu “Planinarskog uspona na Japetić 

povodom Praznika rada’’

I.
Grad Jastrebarsko prihvaća pokroviteljstvo “Planinarskog 

uspona na Japetić povodom Praznika rada’’ te se odobrava fi-
nancijska potpora Športskoj zajednici Grada Jastrebarskog, Stro-
ssmayerov trg 13, 10450 Jastrebarsko, u iznosu od 5.317,00 kn 
(pettisućatristosedamnaest kuna) u svrhu kupnje i tiska majica. 

Od ukupnog iznosa:
 – 3.129,50 kn (tritisućestodvadesetdevet kuna i pedeset lipa) 
bit će uplaćeno na žiro račun broj 2484008 – 1100270418 
otvoren kod Raiffeisen banke, na ime Dizajn studio Ringeis 
d.o.o., Tratinska 72, 10410 Velika Gorica, temeljem ispostav-
ljenog računa.

 – 2.187,50 kn (dvijetisućestoosamdesetisedam kuna i pe-
deset lipa) bit će uplaćeno na žiro račun broj 2390001 – 
1100330146 otvoren kod Hrvatske poštanske banke, na ime 
Ro-Že, Okićko naselje 29, 10450 Jastrebarsko, temeljem is-
postavljenog računa.

II.
Za provedbu ovog Zaključka sredstva su osigurana u Prora-

čunu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu u Programu javnih po-
treba u društvenim djelatnostima, Program: Religijske, kulturne i 
druge službe, Aktivnost: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarsko’’.

KLASA: 620-03/13-01/20
URBROJ: 238/12-06-13-3
Jastrebarsko, 3. svibnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09, 2/13 i 3/13) i Progra-
ma javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada 
Jastrebarskog za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog’’, broj 10/12) obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada 
Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, donosi
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ZAKLJUČAK 
o sufinanciranju aktivnosti “Maturalna putovanja”

I.
Odobrava se sufinanciranje aktivnosti “Maturalna putova-

nja” u iznosu od 11.990,00 kn (jedanaesttisućadevetstodevedeset 
kuna), što po učeniku iznosi 1.090,00 kn (tisućudevedeset 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 10

10.900,00 kn
(1090 × 10)

2360000-
1101535085

Draganić 1
1.090,00 kn
(1090 × 1)

2400008-
1190061317

UKUPNO 11 11.990,00 kn

Iznos od 11.990,00 kn (jedanaesttisućadevetstodevedeset 
kuna) isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog, temeljem 
Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području 
Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, Program: Sufinanciranje 
dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju - AKTIVNOST: Ma-
turalna 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 2013.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/13-01/15
URBROJ: 238/12-02-13-7
Jastrebarsko, 7. svibnja 2013

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09, 2/13 i 3/13), ob-
našatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik 
gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Sporazuma sa Zemljišnom zajednicom 

Kompossesorat Jastrebarsko

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Sporazum sa Zemljišnom zajed-

nicom Kompossesorat Jastrebarsko o pohrani dokumenata Ze-
mljišne zajednice u Gradskom muzeju Jastrebarsko. 

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.  

KLASA: 022-06/13-01/15 
URBROJ: 238/12-02-13-6
Jastrebarsko, 7. svibnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09, 2/13 i 3/13) i Pro-
grama javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog 
za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 
10/12), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, 
zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o pokroviteljstvu i financijskoj potpori  

15. Međunarodnog polumaratona “Jaska 2013’’

I.
Obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, za-

mjenik gradonačelnika, Zvonimir Novosel prihvaća pokrovitelj-
stvo 15. Međunarodnog polumaratona “Jaska 2013’’.

II.
Odobrava se financijska potpora Atletskom klubu “Jastreb 

99’’ u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna), u svrhu organizaci-
je 15. Međunarodnog polumaratona “Jaska 2013’’.

III.
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 
proračuna Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, iz proračunske 
rezerve.  

IV.
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 
2013. 

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’. 

KLASA: 022-06/13-01/15 
URBROJ: 238/12-02-13-6
Jastrebarsko, 7. svibnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju Plana nabave za proračunsku 2013. godinu 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/13) i članka 48. 
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebar-
skog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13), obnašatelj dužnosti gradonačelnika 
Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o provođenju dezinsekcije na 

području Grada Jastrebarskog
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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, OIB 3800183171.

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 2013. 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: 022-06/13-01/15
URBROJ: 238/12-02-13-10
Jastrebarsko, 7. svibnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju Plana nabave za proračunsku 2013. godinu 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/13) i članka 48. 
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebar-
skog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13), obnašatelj dužnosti gradonačelnika 
Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 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, OIB 28505214372.

II.
Ugovorena vrijednost radova iz točke I. ovog Zaključka 

iznosi = 19.980,00 (slovima: devetnaesttisućadevetstoosamdeset 
kuna), uvećano za PDV 25% u iznosu od 4.995,00 kn, odnosno 
sveukupno = 24.975,00 kn (slovima: dvadesečetiritisućadevet-
stosedamdesetpet kuna).

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2013. 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: 022-06/13-01/15
URBROJ: 238/12-02-13-11
Jastrebarsko, 7. svibnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju javnih potreba u kulturi na području Gra-
da Jastrebarskog za 2013. Godinu (“Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog’’,broj 10/12) i članka 48. Statuta Grada Jastrebar-
skog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09, 2/13 i 
3/13), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, 
zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora broj: 199-04-04-13 o korištenju 

sredstva proračuna Zagrebačke županije za provedbu 
Programa javnih potreba u kulturi za 2013.

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor broj: 199-04-04-13 o 

korištenju sredstava proračuna Zagrebačke županije za provedbu 
Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu sa Zagrebač-
kom županijom, u svrhu korištenja sredstava za program: “Ob-
nova fonda zavičajna zbirka – Knjižnica CZK Jastrebarsko’’ u 
iznosu od 23.000,00 kn (dvadesetiritisuće kuna).

II.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.  

KLASA: 022-06/13-01/15
URBROJ: 238/12-02-13-3
Jastrebarsko, 7. svibnja 2013. 

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09, 2/13 i 3/13), a u skladu s 
Programom javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebar-
skog za 2013. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, 
broj 10/12), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebar-
skog, zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o donaciji Rukometnom klubu Jaska
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I.
Odobrava se donacija u iznosu od 6.000,00 kn (šesttisuća 

kuna) Rukometnom klubu Jaska, Kralja Tomislava 13, 10450 
Jastrebarsko, u svrhu podmirenja troškova seminara za trenere i 
kotizacije na utakmicama.

II.
Sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana su u prora-

čunu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, u proračunskoj re-
zervi, a isplatit će se na žiro-račun broj: 2360000 - 1101652065 
otvoren kod Zagrebačke banke, na ime Rukometni klub Jaska, 
Kralja Tomislava 13, 10450 Jastrebarsko.  

III.
Obvezuje se Rukometni klub Jaska da Upravnom odjelu za 

društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o na-
mjenskom utrošku sredstava odobrenih ovim Zaključkom do 10. 
srpnja 2013.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/13-01/15
URBROJ: 238/12-06-13-9
Jastrebarsko, 7. svibnja 2013.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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