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

Broj 7 GODINA XLV 28. kolovoza 2012.

AKTI GRADONAČELNIKA

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 7/09) obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika 
01. kolovoza  2012. godine, donio je

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2012. GODINU

U Planu nabave za proračunsku 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 2/12), Izmjenama i dopunama Plana 
nabave za proračunsku 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 5/12), II Izmjenama i dopunama Plana nabave za 
proračunsku 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 6/12) dodaju se i mijenjaju slijedeće stavke:

 A) GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK     
1. Reprezentacija A12-001 44.715,44 izravno ugovaranje ugovor
 B) UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO     
1. JAVI SE-najam šatora i prateće opreme B12-001 192.000,00 otvoreni ugovor lipanj 2012. 
2. JAVI SE-usluge organizac. i osmišljavanja B12-002 69.000,00 izravno ugovaranje ugovor
4. JAVI SE-zaštitarska služba B12-003 32.000,00 izravno ugovaranje ugovor
5. JAVI SE-izvođači 06.09.2012. B12-004 16.000,00 izravno ugovaranje ugovor
6. JAVI SE- izvođači 07.09.2012. B12-005 25.000,00 izravno ugovaranje ugovor
7. JAVI SE-izvođači 08.09.2012. B12-006 25.000,00 izravno ugovaranje ugovor
8. JAVI SE-izvođači 09.09.2012. B12-007 50.000,00 izravno ugovaranje ugovor
9. JAVI SE-ozvučenje šatora B12-008 32.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
10. JAVI SE-scenska rasvjeta B12-009 16.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
11. JAVI SE-grafičke i tislarske usluge B12-010 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
12. JAVI SE-elektroinstalaterske usluge B12-011 35.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
13. JAVI SE-reprezentacija B12-012 64.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
14. GZ Jalševac-glavni projekt S-3-dio B12-013 61.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
15. GZ Jalševac-glavni projekt S-4 B12-014 69.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
16. GZ Jalševac-glavni projekt T-10 B12-015 69.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
17. Geodetsko-katastarske usluge-t-2 i t-3 B12-016 32.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
18. Geodetsko-katastarske usluge- S-3, S-4 i  
 T-10 B12-017 32.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
 C) UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI    
1. Deratizacija C12-001 24.390,24 izravno ugovaranje ugovor  
2. Dezinsekcija C12-002 69.105,69 izravno ugovaranje ugovor  
3. Grafičke i tiskarske usluge - Gradski muzej C12-003 28.455,28 izravno ugovaranje ugovor  
4. Dodatna ulaganja na građevinskim  
 objektima-Centrala C12-004 56.875,00 izravno ugovaranje ugovor  
5. Uređenje dvorane-Društveni dom Gorica  
 Svetojanska C12-005 22.734,00 izravno ugovaranje ugovor  
6. Uređenje sanitarnog čvora i izmjena  
 ulaznih vrata-Društveni dom  
 u Gorici Svetojanskoj C12-006 46.429,74 izravno ugovaranje ugovor  
7. Sanacija krovišta-Dragovanšćak C12-007 120.000,00 otvoreni  ugovor lipanj 2012. 
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8. Izrada arhitektonskog projekta adaptacije  
 interijera i muzejske postave Gradskog  
 muzeja i Galerije Jastrebarsko C12-008 68.500,00 izravno ugovaranje ugovor  
9. Provođenje geotehničkim istražnih radova  
 i izrada geotehničkog elaborata-dječji vrtić C12-009 21.500,00 izravno ugovaranje ugovor  
10. Izrada elaborata za uklanjanje postojeće  
 građevine-Gornji Desinec C12-010 25.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
12. Izrada Glavnog projekta-dječji vrtić C12-012 69.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
13. Izrada Izvedbenog projekta  C12-013 60.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
14. Izgradnja dječjeg vrtića u Desincu C12-014 4.820.000,00 otvoreni ugovor  
 D) UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE      
1. Usluga nabave kratkoročnog novčanog  
 kredita u iznosu 1.000.000,00 kuna za  
 financiranje projekta “Probuđena kulturna  
 baština” D12-001 65.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
 E) UPRAVNI ODJEL ZA STAMB.-KOMUNALNE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I  
      GEODETSKE POSLOVE      
    E1) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
1. Prometna signalizacija- vertikalna 1E12-001 24.390,24 izravno ugovaranje ugovor
2. Prometna signalizacija- horizontalna 1E12-002 40.650,41 izravno ugovaranje ugovor
3. Natpisne ploče za ulice i naselja 1E12-003 69.105,69 izravno ugovaranje ugovor
4. Koševi za smeće, klupe, oglasne ploče 1E12-004 28.455,28 izravno ugovaranje ugovor
5. Uređenje divljih deponija 1E12-005 69.105,69 izravno ugovaranje ugovor
6. Odvoz građ. otpada i odvoz komunalnog  
 otpada s groblja 1E12-006 68.500,00 izravno ugovaranje ugovor
7. Električna energija- opskrba 1E12-007 699.186,99 otvoreni ugovor lipanj 2012. godina dana
8. Materijal za blagdansko uređenje 1E12-008 24.390,24 izravno ugovaranje ugovor
9. Materijal za regulaciju javne rasvjete 1E12-009 40.650,41 izravno ugovaranje ugovor  
10. Prometna signalizacija- vertikalna 1E12-010 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
11. Prometna signalizacija- horizontalna 1E12-011 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
12. Natpisne ploče za ulice i naselja 1E12-012 68.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
13. Koševi za smeće, klupe, žardinjere, ploče 1E12-013 28.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
14. Uređenje divljih deponija 1E12-014 68.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
15. Materijal za blagdansko uređenje 1E12-015 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
16. Materijal za regulaciju javne rasvjete 1E12-016 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
17. Opskrba električnom energijom 1E12-017 590.000,00 otvoreni postupak ugovor  
18. Prometna signalizacija-horizontalna 1E12-008 54.000,00 izravno ugovaranje ugovor
    E2) GRADNJA JAVNIH POVRŠINA      
1. Autobusna čekaonica (Volavje, D. Reka,  
 Breznik)- nabava i montaža 2E12-001 69.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
2. Pješački most u parku Erdödy, izgradnja 2E12-002 146.341,46 otvoreni ugovor svibanj 2012. 3 mjeseca
3. Nogostup Volavje, izgradnja 2E12-003 328.000,00 otvoreni ugovor  
4. Dječja igrališta- nabava i ugradnja opreme 2E12-004 120.000,00 otvoreni ugovor  
5. Pješački most u parku Erdödy, projekt 2E12-005 20.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
6. Paviljon u parku Erdödy, idejni i  
 izvedbeni projekt 2E12-006 24.800,00 izravno ugovaranje ugovor  
7. Mostovi na Kupčini, projekt 2E12-007 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
8. Autobusna čekaonica (Volavje, D. Reka,  
 Črnilovec)- nabava i montaža 2E12-008 68.800,00 izravno ugovaranje ugovor  
9. Pješački most u parku Erdödy, izgradnja 2E12-007 450.000,00 otvoreni ugovor kolovoz 2012.
10. GG1 JUG-Izgradnja nogostupa uz lijevu  
 stranu glavne gradske prometnice (faza II) 2E12-008 1.400.000,00 otvoreni ugovor kolovoz 2012. 
11. GG1 JUG-Izgradnja nogostupa uz desnu  
 stranu glavne gradske prometnice (faza III) 2E12-009 1.900,00 otvoreni ugovor kolovoz 2012. 
12 GG1 SJEVER-Izgradnja nogostupa uz lijevu 
 stranu glavne gradske prometnice (faza II) 2E12-010 900.000,00 otvoreni ugovor kolovoz 2012. 
13. GG1 SJEVER-Izgradnja nogostupa uz desnu  
 stranu glavne gradske prometnice (faza III) 2E12-011 830.000,00 otvoreni ugovor kolovoz 2012. 
14. Mostovi na Kupčini, projekt 2E12-012 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
15. Autobusna čekaonica (Volavje, D. Reka,  
 Črnilovec)- nabava i montaža 2E12-013 68.800,00 izravno ugovaranje ugovor  
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    E3) GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA    
1. Glavna gradska prometnica GG1-  
 geodetske usluge 3E12-001 69.918,70 izravno ugovaranje ugovor  
2. Radnička cesta-glavni projekt 3E12-002 55.200,00 izravno ugovaranje ugovor  
3. Ceste- geodetske usluge 3E12-003 69.918,70 izravno ugovaranje ugovor  
4. Obilaznica- glavna gradska prometnica  
 GG1-Jug, geodetsko-katastarske usluge 3E12-004 39.360,00 izravno ugovaranje ugovor  
5. Obilaznica- glavna gradska prometnica  
 GG1-Sjever, geodetsko-katastarske usluge 3E12-005 21.450,00 izravno ugovaranje ugovor  
6. Radnička cesta, parcelacijski elaborat 3E12-006 20.500,00 izravno ugovaranje ugovor  
7. DPU Sj. dio centra, parcelacijski elaborat 3E12-007 20.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
8. Obilaznica- glavna gradska prometnica  
 GG1- usluge vještačenja 3E12-008 31.520,00 izravno ugovaranje ugovor  
9. Nadvožnjak, idejni projekt 3E12-009 57.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
10. Cesta Kupeč-Dol-Samobor, projekt 3E12-010 16.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
11. Obilaznica-glavna gradska prometnica  
 GG1-Sjver i Jug (s javnom rasvjetom) 3E12-011 6.800.000,00 otvoreni ugovor  
12. Obilaznica-glavna gradska prometnica  
 GG1-Sjver i Jug, stručni nadzor 3E12-012 68.800,00 izravno ugovaranje ugovor  
13. Obilaznica-glavna gradska prometnica  
 GG1-Sjever i Jug, projektantski nadzor 3E12-013 27.200,00 izravno ugovaranje ugovor  
14. Obilaznica-glavna gradska prometnica  
 GG1-Sjever i Jug, geodetski nadzor 3E12-014 45.000,00 izravno ugovaranje ugovor
    E4) GRADNJA JAVNE RASVJETE      
1. Produžeci u naseljima 4E12-001 69.918,70 izravno ugovaranje ugovor  
2. Produžeci u naseljima 4E12-002 68.800,00 izravno ugovaranje ugovor  
3. Park Erdödy, izgradnja 4E12-003 436.800,00 otvoreni ugovor  
4. Obilaznica-glavna gradska prometnica  
 GG1-Sjever i Jug, projekti 4E12-004 68.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
5. Park Erdödy, izgradnja 4E12-003 486.800,00 otvoreni ugovor
    E5) GRADNJA GROBLJA      
1. Mrtvačnica Gorica Svetojanska, izgradnja 5E12-001 2.612.000,00 otvoreni ugovor  
2. Mrtvačnica Gorica Svetojanska,  
 stručni nadzor 5E12-002 68.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
3. Mrtvačnica Gorica Svetojanska,  
 projektantski nadzor 5E12-003 32.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
4. Mrtvačnica Gorica Svetojanska,  
 izvedbeni projekt 5E12-004 69.800,00 izravno ugovaranje ugovor  
5. Mrtvačnica Gorica Svetojanska,  
 glavni projekt 5E12-005 34.400,00 izravno ugovaranje ugovor  
6. Mrtvačnica Gorica Svetojanska,  
 parcelacijski elaborat 5E12-006 20.000,00 izravno ugovaranje ugovor  
    E6) PROSTORNO PLANIRANJE      
1. Ciljane izmjene i dopune DPU “Stambena  
 zona uz glavnu gradsku prometnicu” 6E-12-001 28.455,28 izravno ugovaranje ugovor  
2. DPU Mačekova-Zdihovačka,  
 parcelacijski elaborat 6E-12-002 56.800,00 izravno ugovaranje ugovor  
3. V. Ciljane izmjene i dopune  
 PPUG Jastrebarsko 6E12-003 48.000,00 izravno ugovaranje   
4. V. ciljane izmjene i dopune DPU Sjeverni  
 dio centra Jastrebarskog 6E12-004 30.000,00 izravno ugovaranje ugovor
    E7) ZAŠTITA OKOLIŠA      
1. Higijeničarska služba 7E12-001 186.991,87 otvoreni ugovor lipanj 2012. 
    E8) ZAŠTITA I OČUVANJE SPOMENIKA KULTURNE BAŠTINE
1. Park Erdödy, Žitnica- gradnja vanjskih  
 stepenica 8E12-001 60.975,61 izravno ugovaranje ugovor  
2. Zgrada gradske uprave u Jastrebarskom,  
 obnova stolarije 8E12-002 69.918,70 izravno ugovaranje ugovor  
3. Muzej u Jastrebarskom, uređenje pročelja  
 i obnova stolarije 8E12-003 151.219,51 otvoreni ugovor svibanj 2012.
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4. Župna crkva S. Ane, Gorica Svetojanska- 
 konzervatorska studija 8E12-004 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor
5. Župna crkva Sv. Nikole, Jastrebarsko- 
 zaštita od vlage temelja i zidova 8E12-005 80.000,00 izravno ugovaranje ugovor
 F) GRADSKA SLUŽBA      
1. Uredski materijal F12-001 40.450,40 izravno ugovaranje ugovor
2. Literatura (publikacije, časpopisi, knjige) F12-002 20.325,20 izravno ugovaranje ugovor
3. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje F12-003 24.390,24 izravno ugovaranje ugovor
4. Motorni benzin F12-004 32.520,32 izravno ugovaranje ugovor
5. Plin F12-005 65.040,65 izravno ugovaranje ugovor
6. Usluge telefona i telefaksa F12-006 69.105,69 izravno ugovaranje ugovor
7. Usluge mobilne telefonije F12-007 60.975,60 izravno ugovaranje ugovor
8. Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) F12-008 81.300,81 izravno ugovaranje ugovor
9. Usluge održavanja prijevoznih sredstava  F12-009 16.260,16 izravno ugovaranje ugovor
10. Elektronski mediji-objava ntječaja i oglasa F12-010 20.325,20 izravno ugovaranje ugovor  
11. Usluge promidžbe i informiranja- 
 objava natječaja i oglasa F12-011 44.715,44 izravno ugovaranje ugovor
12. Usluge održavanja informatičkog sustava 
 i opreme F12-012 49.593,49 izravno ugovaranje ugovor
13. Operativni leasing-najam osobnog  
 automobila za potrebe Grada Jastrebarskog F12-013 270.000,00 otvoreni postupak ugovor
14. Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi  
 zaposlenika F12-014 28.455,28 izravno ugovaranje ugovor
15. Najam servera F12-015 21.951,21 izravno ugovaranje ugovor
16. Najam fotokopirnih uređaja F12-016 69.918,69 izravno ugovaranje ugovor
17. Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja F12-017 178.861,78 us.dodatak II b ugovor lipanj 2012. godina dana
18. Usluge ažuriranja računalnih baza F12-018 69.105,69 izravno ugovaranje ugovor
19. Usluge tiskanja “Službenog vjesnika” F12-019 65.040,65 izravno ugovaranje ugovor
20. Izgradnja bežične infrastrukture  
 Grada Jastrebarskog F12-020 42.020,00 izravno ugovaranje ugovor
21. Održavanje sustava za upravljanje  
 dokumenatcijom F12-021 9.900,00 izravno ugovaranje ugovor
22. Ostala uredska oprema F12-022 24.390,24 izravno ugovaranje ugovor
23. Uredski materijal F12-023 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor
24. Literatura (publikacije, časpopisi, knjige) F12-024 20.000,00 izravno ugovaranje ugovor
25. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje F12-025 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor
26. Motorni benzin F12-026 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor
27. Plin F12-027 76.000,00 izravno ugovaranje ugovor
28. Usluge telefona i telefaksa F12-028 68.000,00 izravno ugovaranje ugovor
29. Usluge mobilne telefonije F12-029 60.000,00 izravno ugovaranje ugovor
30. Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) F12-030 84.000,00 izravno ugovaranje ugovor
31. Usluge održavanja prijevoznih sredstava  F12-031 16.000,00 izravno ugovaranje ugovor
32. Elektronski mediji-objava ntječaja i oglasa F12-032 20.000,00 izravno ugovaranje ugovor
33. Usluge promidžbe i informiranja- 
 objava natječaja i oglasa F12-033 44.000,00 izravno ugovaranje ugovor
35. Operativni leasing-najam osobnog  
 automobila za potrebe Grada Jastrebarskog F12-034 100.000,00 otvoreni postupak ugovor
36. Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi  
 zaposlenika F12-035 28.000,00 izravno ugovaranje ugovor
37. Najam servera F12-036 21.600,00 izravno ugovaranje ugovor
38. Najam fotokopirnih uređaja F12-037 68.000,00 izravno ugovaranje ugovor
39. Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja F12-038 176.000,00 us.dodatak II b ugovor lipanj 2012. godina dana
41. Usluge tiskanja “Službenog vjesnika” F12-039 64.000,00 izravno ugovaranje ugovor
43. Održavanje sustava za upravljanje  
 dokumentacijom F12-040 9.900,00 izravno ugovaranje ugovor
44. Ostala uredska oprema F12-041 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor
45. Nabava računala F12-042 32.000,00 izravno ugovaranje ugovor
 G) URED GRADONAČELNIKA
1. Grafičke i tiskarske usluge, izrada,  
 dizajn i tisak Godišnjaka 2011 G12-001 28.455,28 izravno ugovaranje ugovor
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Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09) obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika 
donosi

PRAVILNIK  
o stvaranju i praćenju izvršavanja  

ugovornih obveza Grada Jastrebarskog

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se procedura stvaranja ugovor-

nih obveza, odnosno, način i postupak koji prethodi preuzima-
nju ugovornih obveza na teret Proračuna Grada Jastrebarskog (u 
nastavku teksta: Proračun), kao i njihovo praćenje do ispunjenja 
svih ugovornih obveza.

Članak 2.
Ugovorne obveze stvaraju se sukladno odredbama Zakona o 

javnoj nabavi, drugih zakonskih propisa, Plana nabave Grada Ja-
strebarskog, općih akata i posebnih odluka Grada Jastrebarskog.

II. NABAVA ROBA, RADOVA I USLUGA VRIJEDNOSTI 
DO 70.000,00 KUNA BEZ PDV-a

Članak 3.
Upravni odjeli Grada Jastrebarskog dužni su prilikom nabave 

robe, radova i usluga u vrijednosti od 5.000,00 kuna do 70.000,00 
kuna bez PDV-a, zatražiti više ponuda (u pravilu tri), usporediti 
ih, te Gradonačelniku predložiti odabir one ponude koja najbolje 
ispunjava svrhu nabave po kriteriju najniže cijene, odnosno eko-
nomski najpovoljnije ponude, ovisno o vrsti predmeta nabave.

Kada se nabava vrši po kriteriju ekonomski najpovljnije po-
nude, kao kriterij za odabir, osim cijene, mogu se koristiti i drugi 
kriteriji povezani s predmetom nabave, kao što su: kvaliteta, teh-
ničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke oso-
bine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i 
tehnička pomoć, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja.

Članak 4.
Nakon odabira ponude, o čemu Zaključkom odlučuje Grado-

načelnik, pristupa se sklapanju Ugovora.
Nakon što bude izrađen prijedlog ugovora, službenik koji ga 

je izradio i pročelnik upravnog odjela na koji se odnosi predmet-
ni ugovor obvezni su u lijevom donjem uglu svake stranice svih 
primjeraka ugovora staviti svoj paraf.

 Potreban broj primjeraka ugovora pročelnik nadležnog 
Upravnog odjela dužan je potom dostaviti službeniku koji je Pra-
vilnikom o registru jedinstvenih evidencija Grada Jastrebarskog 
zadužen za ustroj i vođenje evidencije ugovora, koji će ugovoru 
dodijeliti broj iz Registra ugovora. 

Ugovor pripremljen na način utvrđen stavkom 2. i 3. ovog 
članka predaje se Gradonačelniku na potpis.

Nakon što je Ugovor potpisan od svih ugovornih strana, 
upravni odjel u čijem je djelokrugu ugovor, dostavlja jedan pri-
mjerak ugovora Upravnom odjelu za financije.

Članak 5.
Roba, radovi i usluge do 5.000,00 kuna bez PDV-a nabavljaju 

se putem narudžbenice. 
Pročelnik nadležnog upravnog odjela, dužan je zatražiti više 

ponuda, usporediti pristigle ponude i izvršiti odabir. 
Nakon odabira daje se nalog službeniku koji je Pravilnikom o 

registru jedinstvenih evidencija Grada Jastrebarskog zadužen za 
ustroj i vođenje evidencije narudžbenica za sastavljanje narudž-
benice za određenu vrstu roba, radova ili usluga.

Narudžbenica obavezno sadrži sljedeće podatke: redni broj, 
naziv naručitelja, naziv isporučitelja, način plaćanja, proračunsku 
poziciju/evidencijski broj nabave, način plaćanja i otpreme, opis 
robe, radova i usluga, cijenu i rok isporuke. 

Propisno sastavljenu narudžbenicu potpisuju: pročelnik nad-
ležnog upravnog odjela, osoba koja ju je sastavila i odgovorna 
osoba.

Članak 6.
Nakon što je narudžbenica potpisana i ovjerena, službenik iz 

članka 5. stavka 3. unosi je u centralnu evidenciju narudžbeni-
ca koja se vodi u elektronskom obliku i sadrži sljedeće podatke: 
broj, upravni odjel, datum narudžbe, predmet nabave, dobavljač, 
iznos ponude, rok, tko je narudžbenicu odobrio, datum isporuke, 
trajanje isporuke, fakturirano, iznos i broj URA-e.

Narudžbenica se naknadno prilaže uz zaprimljeni račun te se 
putem službenika zaduženog za poslove uredskog poslovanja do-
stavlja u Upravni odjel za financije.

Službenik Upravnog odjela za financije u čijem su djelokrugu 
poslovi likvidacije potom upisuje iznos i broj URA-e u centralnu 
evidenciju narudžbenica.

III. NABAVA ROBE, RADOVA I USLUGA U 
VRIJEDNOSTI VEĆOJ OD 70.000,00 KUNA BEZ PDV-a

Članak 7.
Nabava robe, radova i usluga u vrijednosti većoj od 70.000,00 

kuna bez PDV-a provodi se sukladno odredbama Zakona o javnoj 
nabavi.

Članak 8.
Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave podnosi pro-

čelnik upravnog odjela za koji se nabava vrši upravnom odjelu u 
čijem su djelokrugu poslovi javne nabave, sa dostavom svih po-
dataka koji su potrebni za izradu dokumentacije za nadmetanje.

Postupak javne nabave provodi Gradska služba.

Ove Izmjene i dopune Plana nabave stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada 
Jastrebarskog”. 

KLASA: 433-01/11-01/39
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 01. kolovoza 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

                  Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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IV. STVARANJE UGOVORNIH OBVEZA TEMELJEM 
DRUGIH ZAKONSKIH PROPISA I OPĆIH AKATA 
GRADA JASTREBARSKOG

Članak 9.
Stvaranje ugovornih obveza iz drugih područja samouprav-

nog djelokruga Grada Jastrebarskog (kupoprodaja nekretnina, 
zakup poslovnog prostora, najam stambenog prostora, zakup jav-
nih površina, stvarno pravni odnosi, dodjela stipendija, koncesija 
i slično) nastaju sukladno pozitivnim zakonskim propisima koji 
uređuju navedenu materiju te važećim općim aktima Grada Ja-
strebarskog.

V. UGOVORNE ODREDBE I PRAĆENJE UGOVORNIH 
OBVEZA

Članak 10.
U ugovorima predmet kojih je izvođenje radova, potrebno je 

ugovoriti instrumente osiguranja kvalitete izvedenih radova i ot-
klanjanje nedostataka u jamstvenom roku kao i ugovornu kaznu 
za prekoračenje ugovorenog roka izvedbe uz primjenu ostalih 
odredaba Zakona o obveznim odnosima koje se odnose na osigu-
ranje ispunjenja ugovornih obveza.

Članak 11.
Izvršavanje ugovornih obveza prati pročelnik upravnog odje-

la koji je predložio sklapanje ugovora odnosno u čijem je djelo-
krugu predmet ugovaranja, od potpisa ugovora pa do konačnog 
izvršenja ugovorne obveze.

Praćenje izvršavanja ugovornih obveza obuhvaća provjere po 
svim elementima ugovora, a osobito praćenje izvršenja ugovora 
unutar zadanih rokova, preuzimanje i po potrebi aktiviranje in-
strumenata osiguranja, procjena kvalitete izvršenih radova/usluga, 
primopredaja izvršenih radova, primjena ugovorne kazne i slično.

Svi preuzeti instrumenti osiguranja izvršenja ugovorne obve-
ze bez odgode se dostavljaju ovlaštenom službeniku Ureda gra-
donačelnika radi pohrane u trezor.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/26
URBROJ: 238/12-02-12-10
Jastrebarsko, 13. kolovoza 2012. 

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09.), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sporazumnom raskidu Ugovora o financiranju 

produkcije emisije “Jaskanski susreti”

I.
Raskida se Ugovor o financiranju produkcije emisije “Ja-

skanski susreti” zaključen između Grada Jastrebarskog kao 

naručitelja i PROMO STUDIO d.o.o. kao izvršitelja, KLASA: 
311-02/11-01/02, URBROJ: 238/12-02-11-5 od 10. veljače 2012. 
godine.

II.
O raskidu Ugovora iz točke I. ovog Zaključka sklopit će se 

sporazum.

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Ured gradonačel-

nika.

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

se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/12-01/25
URBROJ: 238/12-02-12-11
Jastrebarsko, 26. srpnja 2012.

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) obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik grado-
načelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o nabavi računala  

i računalne opreme

Članak 1.
Za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 31.813,00 

kuna bez PDV-a plus PDV 25% u iznosu od 7.953,25 što uku-
pno iznosi 39.766,25 kn (slovima: tridesetdevettisućasedam-
stošezdesetšest kuna i dvadesetpet lipa) sklopit će se Ugovor s 
tvrtkom „EVOLARE“ d.o.o. iz Dugog Sela, Starjak 12, OIB: 
27217071053.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 433-01/12-01/33
URBROJ: 238/12-02-12-6
Jastrebarsko, 13. srpnja 2012.

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) obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik grado-
načelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o nabavi robe za reprezentaciju
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Članak 1.
Za nabavu robe za reprezentaciju, za potrebe upravnih tije-

la i službi Grada Jastrebarskog, predviđeno Planom nabave za 
proračunsku 2012. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebar-
skog“ broj 2/11), evidencijski broj nabave A12-001, sklopit će se 
Ugovor s trgovinom „JASKANČEK“, vl. Robert Braje, Lokošin 
dol 1, Jastrebarsko, u iznosu od 19.040,15 kuna bez PDV-a, što 
ukupno iznosi 23.425,18 (slovima: dvadesettritisućečetristodva-
desetpet kuna i osamnaest lipa), na vrijeme od 1 (jedne) godine.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/23
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 13. srpnja 2012.

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) obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik grado-
načelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o nabavi potrošnog materijala

Članak 1.
Za nabavu potrošnog materijala, Grad Jastrebarsko sklopiti 

će Ugovor s tvrtkom HAGLEITNER HYGIENE HRVATSKA 
d.o.o. iz Jastrebarskog, Cvetković 85A, OIB: 74412164591 na 
ukupan iznos od 15.167,07 kuna bez PDV-a, plus PDV 25 % u 
iznosu od 3.791,77 kn, što ukupno iznosi 18.958,84 (slovima: 
osamnaesttisućadevetstopedesetosam kuna i osamdesetčetiri 
lipe) na vrijeme od 1 (jedne) godine.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/12-01/24
URBROJ: 238/12-02-12-10
Jastrebarsko, 18. srpnja 2012.

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) obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik grado-
načelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o nabavi  

uredskog materijala

Članak 1.
Za nabavu uredskog materijala, za potrebe upravnih tijela i 

službi Grada Jastrebarskog, predviđeno Planom nabave za pro-
računsku 2012. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ 
broj 2/11), evidencijski broj nabave F12-023, sklopit će se Ugo-
vor s tvrtkom METRO cash&carry iz Zagreba, Jankomir 31, 
OIB: 38016445738, u iznosu od 25.699,14 kuna bez PDV-a, što 
ukupno iznosi 32.123,93 kn (slovima: tridesetdvijetisućestodva-
desettri kune i devedesettri lipe), na vrijeme od 1 (jedne) godine. 

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/24
URBROJ: 238/12-02-12-11
Jastrebarsko, 18. srpnja 2012.

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) obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik grado-
načelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o pružanju javne govorne usluge 

u fiksnoj telefoniji i pristupa internetu

Članak 1.
Za pružanje javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji i pri-

stupa internetu, sklopit će se Ugovor s tvrtkom HT-Hrvat-
ske telekomunikacije d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32, OIB: 
81793146560, na vrijeme od 1 (jedne) godine. Ukupna vrijed-
nost Ugovora iznosi 75.094,96 kn, plus PDV 25%, u iznosu od 
18.773,74 kn, što ukupno iznosi 93.868,65 kn (slovima: deve-
desettritisućeosamstošezdesetosam kuna i šezdesetpet lipa).

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/12-01/24
URBROJ: 238/12-02-12-12
Jastrebarsko, 18. srpnja 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09.), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora za izvođenje kulturno-

umjetničkog programa za manifestaciju  
„Jaskanske vinske svečanosti 2012.“
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I.
Za izvođenje kulturno-umjetničkog programa za manifestaci-

ju „Jaskanske vinske svečanosti 2012.“ koja se održava u Jastre-
barskom od 6. do 9. rujna 2012. godine, sklopit će se ugovori sa 
sljedećim izvođačima:

 – GAZDE
 – SLAVONSKE LOLE
 – DRAŽEN ZEČIĆ

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/12-01/25
URBROJ: 238/12-02-12-10
Jastrebarsko, 26. srpnja 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

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

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU 
u upravna tijela Grada Jastrebarskog  

za 2012. godinu

I.
U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Jastrebarskog 

za 2012. godinu („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 
4/12), u točci III., stavak 1., mijenja se tablični prikaz te glasi:
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Plan zapošljavanja za 
2012. godinu

MSSS PS SSS NSS
Ured 
Gradonačelnika

5 1 1

Gradska služba 9 5
Upravni odjel za 
financije

4 3

Upravni odjel za 
gospodarstvo

3 1 1

Upravni odjel 
za društvene 
djelatnosti

4 3

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

10 6 1

UKUPNO 35 19 3

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„U Uredu gradonačelnika planira se prijam 1 (jednog) vjež-

benika na sistematizirano radno mjesto, stručnog znanja MSSS.“

II.
Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donoše-

nja i objavit će se u  „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 119-01/12-01/14
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 26. srpnja 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 
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), a nakon 
pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvorenom 
postupku javne nabave, evidencijski broj nabave 2E12-003, 
objavljenom 12. lipnja 2012. u Elektroničkom oglasniku javne 
nabave pod brojem 2012/S 002-0030064, donosi se

ODLUKA O ODABIRU

I. Kao najpovoljnija ponuda u otvorenom postupku javne 
nabave Izgradnja gradske prometnice GG1-JUG i GG1-SJEVER 
u Jastrebarskom, odabrana je ponuda gospodarskog subjekta 
HVAR d.o.o., Nikole Š. Zrinskog 16/a,10 430 Samobor, OIB: 
56710177871.

II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu 
i ocjeni ponuda od 12. srpnja 2012., 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 gradske 
prometnice GG1-JUG i GG1-SJEVER u Jastrebarskom, broj na-
bave 2E12-003. 

Naručitelj je Poziv za nadmetanje zajedno s dokumentacijom 
za nadmetanje poslao 11. lipnja 2012. na objavljivanje u Narod-
ne novine, te je isti objavljen 12. lipnja 2012 u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2012/S 
002-0030064. 

Naručitelj je 03. srpnja 2012. u 10:00 sati javno otvorio ponu-
de, te je utvrdio da je do isteka roka za dostavu ponuda pristiglo 
6 (šest) ponuda sljedećih ponuditelja: 

1. P.G.P. d.o.o., Kutjevačka 8, 10 000 Zagreb, OIB: 
12988772690

2. VODE JASTREBARSKO d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 
47, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 19136164708

3. TIM GRADNJA d.o.o., Rudeška cesta 14, OIB: 
94579910350

4. HVAR d.o.o., 10 430 Samobor, N.Š. Zrinskog 16/a, OIB: 
56710177871

5. HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d., Zeleni trg 
6a, OIB: 78260296240
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6. PALIR d.o.o., Dane Duića 3, 10 000 Zagreb, OIB: 
19383246503

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;

 – kod ponuditelja PALIR d.o.o. iz Zagreba, utvrđena je račun-
ska pogreška, odnosno cijena ponude je bila niža od ponuđe-
ne, stoga je ponuditelj pozvan sukladno čl. 94. st.4. Zakona 
o javnoj nabavi da dostavi suglasnost na ispravak računske 
pogreške.
Traženu suglasnost ponuditelj PALIR d.o.o. dostavio je dana 

12. srpnja 2012. godine.
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 HVAR d.o.o., 10 430 
Samobor, N.Š.Zrinskog 16/a, OIB: 56710177871, ocijenjena je 
prihvatljivom i u potpunosti sukladnom uvjetima iz dokumenta-
cije za nadmetanje, te, prema kriteriju najniže cijene, najpovoljni-
jom, 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: 433-01/12-01/25
URBROJ: 238/12-02-12-18
Jastrebarsko,  26. srpnja 2012.

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), a nakon pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda 
u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka IIB, 
evidencijski broj nabave F12-038, donosi se

ODLUKA O ODABIRU

Za pružanje usluga odvjetnika i pravnog savjetovanja odabi-
ru se ponude slijedećih gospodarskih subjekata:

1. ODVJETNIK KREŠIMIR PREPROTIĆ, Horvaćanska 
21, 10 000 Zagreb, OIB: 02169156837

2. ODVJETNIK KARLO RADOŠEVIĆ, Kralja Tomislava 
8, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 92725986094.

II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregledu 
i ocjeni ponuda od 08. kolovoza 2012., bez odgode, svakom po-
nuditelju 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 postupak 
sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka IIB Zakona o 
javnoj nabavi, za predmet nabave Usluge odvjetnika i pravnog 
savjetovanja, broj nabave F12-038. 

Naručitelj je sukladno članku 44. stavku 2. poslao zahtjev za 
prikupljanje ponuda gospodarskim subjekatima po vlastitom iz-
boru. Rok za dostavu ponuda bio je 06. kolovoza 2012., nakon 
čega je izvršeno otvaranje pravodobno pristiglih ponuda.

Naručitelj je 08. kolovoza  2012. izvršio pregled i ocjenu pri-
stiglih ponuda, te utvrdio slijedeće:

 – do isteka roka za dostavu ponuda pristigle su 2 (dvije) ponude 
sljedećih ponuditelja: 
1. ODVJETNIK KREŠIMIR PREPROTIĆ, Horvaćanska 

21, 10 000 Zagreb, OIB: 02169156837
2. ODVJETNIK KARLO RADOŠEVIĆ, Kralja Tomislava 

8, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 92725986094;
 – kod gore navedenih ponuditelja ne postoje razlozi za isklju-
čenje iz članka 67. Zakona o javnoj nabavi.
Ponude gore navedenih ponuditelja ocijenjene su prihvatljive 

i u potpunosti sukladne uvjetima iz dokumentacije za nadmeta-
nje, 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 
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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: 022-06/12-01/26
URBROJ: 238/12-02-12-9
Jastrebarsko, 13. kolovoza 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 
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), a nakon 
pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u otvorenom 
postupku javne nabave, evidencijski broj nabave 2E12-004, 
objavljenom 18. srpnja 2012. u Elektroničkom oglasniku javne 
nabave pod brojem 2012/S 002-0042525, donosi se

ODLUKA O ODABIRU

I. Kao najpovoljnija ponuda u otvorenom postupku javne na-
bave Izgradnja dječjeg igrališta u Rastokima odabrana je ponuda 
gospodarskog 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 13. kolovoza 2012., bez odgode, svakom po-
nuditelju 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 dječjeg 
igrališta u Rastokima, broj nabave 2E12-004. 

Naručitelj je Poziv za nadmetanje zajedno s dokumentacijom 
za nadmetanje poslao 17. srpnja 2012. na objavljivanje u Narod-
ne novine, te je isti objavljen 18. srpnja 2012 u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2012/S 
002-0042525. 

Naručitelj je 10. kolovoza 2012. u 10:00 sati javno otvorio 
ponude, te je utvrdio da su do isteka roka za dostavu ponuda pri-
stigle 3 (tri) ponude sljedećih ponuditelja: 

1. PANEX MIX d.o.o., Dr. Tome Bratkovića 1, 40 000 Ča-
kovec, OIB: 07162662173

2. KOVA d.o.o., Mraclin, Braće Radića 122b, 10 410 Velika 
Gorica, OIB: 31948370674

3. CESTE JASTREBARSKO d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 
47, 10 450 Jastrebarsko, OIB: 10339976418 

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, 10 410 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: 022-06/12-01/27
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 16. kolovoza 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 101. 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 C12-007, objav-
ljenom 06. lipnja 2012. u Elektroničkom oglasniku javne nabave 
pod brojem 2012/S 002-0028587, donosi se

ODLUKA O PONIŠTENJU

I. Poništava se postupak javne nabave objavljen u Elektro-
ničkom oglasniku javne nabave objavljen 06. lipnja 2012., pod 
brojem 2012/S 002-0028587, za Adaptaciju krovišta Vatrogasnog 
doma u Dragovanščaku.

II. Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o pregle-
du i ocjeni ponuda, bez odgode, svakom ponuditelju u postupku, 
preporučenom poštom s povratnicom. 

O b r a z l o ž e n j e
Grad Jastrebarsko, Trg J.J. Strossamyera 13, 10 450 Jastre-
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barsko, OIB: 64942661827 (dalje: Naručitelj) proveo je otvoreni 
postupak javne nabave, za predmet nabave Adaptacija krovišta 
Vatrogasnog doma u Dragovanščaku, broj nabave C12-007. 

Naručitelj je Poziv za nadmetanje zajedno s dokumentacijom 
za nadmetanje poslao 05. lipnja 2012. na objavljivanje u Narod-
ne novine, te je isti objavljen 06. lipnja 2012 u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2012/S 
002-0028587. 

Naručitelj je 02. srpnja 2012. u 09:00 sati javno otvorio ponu-
de, te je utvrdio da su do isteka roka za dostavu ponuda pristigle 
3 (tri) ponude slijedećih ponuditelja: 

1. HEDOM d.o.o., Velika cesta 28, 10 000 Zagreb, OIB: 
62485998118

2. TA-GRAD d.o.o., Mlinovi 110, 10 000 Zagreb, OIB: 
70718680584

3. RANUS d.o.o., Stubička 44, 10 000 Zagreb, OIB: 
65348127386   

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. Kao najpovoljnija ponuda oci-
jenjena je ponuda tvrtke  RANUS d.o.o. iz Zagreba, Stubička 44, 
OIB: 65348127386.

Člankom 100. stavkom 3. točkom 1. Zakona o javnoj naba-
vi određeno je da javni naručitelj može poništiti postupak javne 
nabave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od osiguranih 
sredstava za nabavu. Budući cijena najpovoljnije ponude prelazi 
iznos sredstava planiranih u Proračunu Grada Jastrebarskog od-
lučeno je kao u točki I. izreke ove Odluke. 

Člankom 101. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi određeno 
je da u slučaju poništenja postupka iz članka 100. stavka 3. javni 
naručitelj odluku o poništenju s preslikom zapisnika o pregledu 
i ocjeni ponuda bez odgode dostavlja svim ponuditeljima, pa je 
odlučeno kao u točki II. izreke ove Odluke.

KLASA: 433-01/12-01/22
URBROJ: 238/12-02-12-13
Jastrebarsko, 28. kolovoza 212.

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 potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju radova 
izvanrednog održavanja ŽC 3105 Gornji Desinec - 

Stankovo

I.
Sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije, pot-

pisati će se Sporazum o sufinanciranju radova izvanrednog odr-
žavanja Županijske ceste 3105 Gornji Desinec - Stankovo

II.
Sredstva za provođenje ovog Zaključka osigurana su u I. iz-

mjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2012. 
godinu, u Programu E05 5170 Održavanje komunalne infrastruk-
ture, Aktivnost E05 5170 A517002 Održavanje nerazvrstanih ce-
sta; u iznosu od 100.000,00 kuna.

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

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

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

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/23
URBROJ: 238/12-02-12-7
Jastrebarsko, 13. srpnja 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i 
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog“, broj 07/09) obnašatelj dužnosti gradonačelnika 
Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika  donosi

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju darovanja

I.
Grad Jastrebarsko prihvaća darovanje nekretnine označene 

kao:
 – k.č.br. 3063/2 Oranica Južna zona, ukupne površine 135 m², 
upisane u z.k.ul.br. 193,  k.o. Jastrebarsko, 

od Jakšić Nade iz Jastrebarsko, Zrinski-Frankopana 24, OIB: 
67748894294, u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste u Jastrebar-
skom definirane Detaljnim planom uređenja „Južna zona“.

II.
Na temelju ovog Zaključka Gradonačelnik Grada Jastrebar-

skog sklopiti će Ugovor o darovanju nekretnine s Jakšić Nadom 
iz Jastrebarskog, Zrinski-Frankopana 24 OIB: 67748894294.

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: 022-06/12-01/23
URBROJ: 238/12-02-12-6
Jastrebarsko, 13. srpnja 2012.
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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 projektantskom nadzoru

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o projektantskom nad-

zoru sa trgovačkim društvom Arhikon d.o.o., za arhitektonsko 
projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge, Zagreb, Ozaljska 49, 
radi provođenja projektantskog nadzora nad izvođenjem radova 
za izgradnju Mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj.

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

ključka isplatiti tvrtki Arhikon, d.o.o. za arhitektonsko projekti-
ranje, konzalting, trgovinu i usluge, Zagreb, Ozaljska 49, iznos 
od 40.147,50 kuna (četrdesettisućaistočetrdesetsedamkunai-
pedesetlipa), uključujući PDV.

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

gurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. 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: 022-06/12-01/25
URBROJ: 238/12-02-12-12
Jastrebarsko, 26. srpnja 2012.

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 stručnom nadzoru

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o stručnom nadzoru 

sa trgovačkim društvom Brosig Projekt d.o.o. iz Zagreba, Josipa 
Marohnića 10, radi provođenja stručnog nadzora nad izvođenjem 
radova za izgradnju Mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj.

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

ključka isplatiti tvrtki Brosig Projekt d.o.o., iz Zagreba, Josipa 
Marohnića 10, iznos od 85.000,00 kuna, uključujući PDV.

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

gurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. 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 Jastrebarsko“.

KLASA: 022-06/12-01/25
URBROJ: 238/12-02-12-13
Jastrebarsko, 26. srpnja 2012.

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 geotehničkom nadzoru

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o geotehničkom nad-

zoru sa trgovačkim društvom GMVO projekt d.o.o. za projekti-
ranje, građenje i nadzor, Ogrizovićeva 40b, Zagreb, radi provo-
đenja geotehničkog nadzora nad izvođenjem radova  radi zaštite 
iskopa građevne jame i izvedbe potporne konstrukcije platoa mr-
tvačnice u Gorici Svetojanskoj, za izgradnju Mrtvačnice u Gorici 
Svetojanskoj.

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

ključka isplatiti tvrtki GMVO projekt d.o.o. za projektiranje, 
građenje i nadzor, Ogrizovićeva 40b, Zagreb, iznos od 18.750,00 
kuna, uključujući PDV.

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

gurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. 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 Jastrebarsko“.

KLASA: 022-06/12-01/25
URBROJ: 238/12-02-12-14
Jastrebarsko, 26. srpnja 2012.



28. kolovoza 2012. SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG Broj 7 - Stranica 253

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 za izradu idejnog i glavnog 

projekta parkirališta osobnih automobila na Plešivici

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor za izradu idejnog i 

glavnog projekta parkirališta osobnih automobila na Plešivici  sa 
trgovačkim društvom C.T.B. d.o.o. za projektiranje, građenje i 
usluge iz Jastrebarskog, Zagrebačka 12.

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

ključka isplatiti tvrtki C.T.B. d.o.o. za projektiranje, građenje i 
usluge iz Jastrebarskog, Zagrebačka 12, iznos od 15.625,00 kuna 
uključujući PDV.

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

gurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. 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: 022-0612-01/25
URBROJ: 238/12-02-12-15
Jastrebarsko, 26. srpnja 2012.

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 izradi Elaborata procjene vrijednosti zgrade  

Doma Hrvatske vojske s kotlovnicom –  
Zrinsko Frankopana, Jastrebarsko

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Elaborata pro-

cjene vrijednosti zgrade Doma Hrvatske vojske s kotlovnicom 
– ulica Zrinsko Frankopana u Jastrebarskom sa trgovačkim druš-

tvom C.T.B. d.o.o. za projektiranje, građenje i usluge, Jastrebar-
sko, Zagrebačka 12.

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

ključka isplatiti trgovačkom društvu C.T.B. d.o.o. za projekti-
ranje, građenje i usluge, Jastrebarsko, Zagrebačka 12 iznos od 
16.405,90 kuna, uključujući PDV.

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

gurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. 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: 022-06/12-01/25
URBROJ: 238/12-02-12-16
Jastrebarsko, 26. srpnja 2012.

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 pokretanju ovršnog postupka na nekretninama 

ovršenika UNIJA PROIZVODNJA d.o.o.,  
Zaprešić, Industrijska 29

I.
Grad Jastrebarsko pokreće ovršni postupak na nekretninama 

ovršenika UNIJA PROIZVODNJA d.o.o., Zaprešić, Industrijska 
29, upisanim u z.k.ul. broj 2900 k.o. Jastrebarsko, pred Općin-
skim sudom u Jastrebarskom, radi naplate iznosa od 64.782,00 kn 
sa zakonskim zateznim kamatama i troškovima postupka.

II.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog opunomoćuje Irenu Str-

mečki Šlat, dipl. iur., voditeljicu odsjeka za utvrđivanje i naplatu 
potraživanja u komunalnom gospodarstvu u Upravnom odjelu za 
stambeno-komunalne poslove prostorno uređenje, zaštitu okoliša 
i geodetske poslove Grada Jastrebarskog, da u ovršnom postupku 
iz točke I. ovog Zaključka kod Općinskog suda u Jastrebarskom 
poduzima u ime Grada potrebne pravne radnje.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/25
URBROJ: 238/12-02-12-17
Jastrebarsko, 26. srpnja 2012.
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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 pokretanju pojedinačnog ispravnog postupka radi 

utvrđivanja prava vlasništva Grada Jastrebarskog po 
ošasnoj imovini – Išlić Ivan, Čeglji 55

I.
Grad Jastrebarsko pokreće pojedinačni ispravni postupak 

radi utvrđivanja prava vlasništva Grada Jastrebarskog na ošasnoj 
imovini iza pok. Išlić Ivana, Čeglji 55 pred Zemljišno knjižnim 
odjelom Općinskog suda u Jastrebarskom.

II.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog opunomoćuje  Irenu Str-

mečki Šlat, dipl. iur., Voditeljicu poslova naplate potraživanja 
u Upravnom odjelu za stambeno-komunalne poslove prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebar-
skog da u postupku pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka 
iz točke I. ovog Zaključka pri Zemljišno knjižnom odjelu Op-
ćinskog suda u Jastrebarskom poduzima u ime Grada potrebne 
pravne radnje.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/25
URBROJ: 238/12-02-12-18
Jastrebarsko, 26. srpnja 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Temeljem članka  36. st. 1. i 2. Odluke o komunalnom redu 
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” br. 
6/10) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik 
Grada Jastrebarskog” broj 07/09), obnašatelj dužnosti gradona-
čelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o plaćanju naknade za 

postavljanje reklame

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o plaćanju naknade za 

postavljanje reklama s Hrvatskim šumarskim institutom Jastre-
barsko, Cvjetno naselje 41 OIB: 13579392023 (u daljem tekstu: 
korisnik).

II.
Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka odobrit će se korisniku 

u svrhu usmjeravanja prema vlastitom poslovnom prostoru po-

stavljanje četiri putokazna usmjeravajuća panoa ukupne rekla-
mne površine 1,56 m2 na javnoj površini, ul. Franje Tuđmana kod 
kbr. 50 (dva panoa) i 55 (dva panoa) k.č.br. 1661. k.o. Jastre-
barsko  na razdoblje od 5 (pet) godina , i to od 01.08.2012. do 
31.07.2017. godine.

III.
Visina naknade za postavljanje reklame iz točke II. ovog  Za-

ključka  utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima za odre-
đivanje naknade za postavljanje reklama i reklamnih panoa na 
području Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastre-
barsko br. 3/11) u iznosu od 78,00 kn mjesečno.  

Na utvrđeni iznos naknade iz prethodnog stavka ovog član-
ka, obračunava se porez za korištenje javnih površina u visini od 
20% sukladno Odluci o gradskim porezima i o prirezu poreza na 
dohodak (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog br. 6/01.)

IV.
Za provođenje daljnjih upravnih radnji po ovom zaključku 

zadužuje se Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, pro-
storno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastre-
barskog.

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

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/25
URBROJ: 238/12-02-12-19
Jastrebarsko, 26. srpnja 2012.

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 
donio je

ZAKLJUČAK 
o kapitalnoj financijskoj pomoći “Vodama 

Jastrebarsko” d.o.o. za rekonstrukciju kanalizacije na 
Strossmayerovom trgu u Jastrebarskom

I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć “Vodama Jastrebar-

sko” d.o.o. za rekonstrukciju kanalizacije na Strossmayerovom 
trgu u Jastrebarskom. 

Rekonstrukcijom kanalizacije na Strossmayerovom trgu do-
bit će se kvalitetna javna odvodnja na tom prostoru.

II.
Ukupan trošak rekonstrukcije kanalizacije na Strossmayero-

vom trgu u Jastrebarskom iz st. I. ovog Zaključka iznosi 90.271,26 
kn, prema internoj situaciji „Voda Jastrebarsko“ d.o.o. br.12/0008 
od 26. srpnja 2012., pa će Grad Jastrebarsko isplatiti sredstva 
u ukupnom iznosu od 90.271,26 kn, kao kapitalnu pomoć iz 
Proračuna Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, broj konta 
386 Kapitalne pomoći, kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacije, 
program: Izgradnja vodovoda i kanalizacije, glava 01, razdjel: 
005- Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno 
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uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, sukladno Programu 
gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastre-
barskog za 2012. godinu, stavak II.: Gradnja građevina za javnu 
odvodnju, točka 2.: Kanalizacija Strossmayerov trg Jastrebarsko- 
rekonstrukcija.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 90.271,26 

kn (slovima: devedesettisućadvjestosedamdesetjednu kunu i 
dvadesetšest lipa) doznačit će se u korist žiro-računa „Voda Ja-
strebarsko“ d.o.o u Raiffeisenbank Austria d.d., broj žiro-računa 
2484008-1101514353, najkasnije do 10. kolovoza 2012. godine.

IV.
Nadzor nad provedbom odredbi ovog Zaključka obavljat će 

Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno ure-
đenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 363-01/12-01/19
URBROJ: 238/12-02-12-7
Jastrebarsko, 27. srpnja 2012.

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 
donio je

ZAKLJUČAK 
o kapitalnoj financijskoj pomoći „Vodama 

Jastrebarsko“ d.o.o. za rekonstrukciju vodovoda na 
Strossmayerovom trgu u Jastrebarskom

I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć „Vodama Jastrebar-

sko“ d.o.o. za rekonstrukciju vodovoda na Strossmayerovom trgu 
u Jastrebarskom. 

Rekonstrukcijom vodovoda na Strossmayerovom trgu dobit 
će se kvalitetna vodoopskrbna mreža na tom prostoru.

II.
Ukupan trošak rekonstrukcije vodovoda na Strossmayerovom 

trgu u Jastrebarskom iz st. I. ovog Zaključka iznosi 100.054,90 
kn, prema internoj situaciji „Voda Jastrebarsko“ d.o.o. br.12/0009 
od 26. srpnja 2012., pa će Grad Jastrebarsko isplatiti sredstva 
u ukupnom iznosu od  100.054,90 kn, kao kapitalnu pomoć iz 
Proračuna Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, broj konta 
386 Kapitalne pomoći, kapitalni projekt: Izgradnja vodovoda, 
program: Izgradnja vodovoda i kanalizacije, glava 01, razdjel: 
005- Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, sukladno Programu 
gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastre-
barskog za 2012. godinu, stavak I.: Gradnja građevina za javnu 
vodoopskrbu, točka 2.: Vodovod-Strossmayerov trg Jastrebarsko.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 100.054,90 

kn (slovima: stotisućapedesetčetiri kune i devedeset lipa) dozna-

čit će se u korist žiro-računa „Voda Jastrebarsko“ d.o.o u Raiffe-
isenbank Austria d.d., broj žiro-računa 2484008-1101514353, 
najkasnije do 10. kolovoza 2012. godine.

IV.
Nadzor nad provedbom odredbi ovog Zaključka obavljat će 

Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno ure-
đenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 363-01/12-01/19
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 27. srpnja 2012.

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 
donio je

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o priključenju građevine u 
Prodin Dolu na k.č. 8432 i 8433 k.o. Sveta Ana na 

elektroenergetsku mrežu

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će s HEP-ODS-om Elektra Kar-

lovac, Pogon Jastrebarsko, Ugovor o priključenju  građevine u 
Prodin Dolu na k.č.8432 i 8433 k.o. Sveta Ana na distribucijsku 
mrežu HEP-ODS-a.

II.
Grad Jastrebarsko isplatit će HEP-ODS-u Elektra Karlovac 

za poslove utvrđene Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka iznos 
od 7.762,50 kn (slovima:sedamtisućasedamstošezdesetdvije 
kune i pedeset lipa), uključujući PDV.

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

gurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2012.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

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

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/26
URBROJ: 238/12-02-12-14
Jastrebarsko, 13. kolovoza 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog («Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 7/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donio je

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o korištenju javne usluge na 

mreži niskog napona za obračunsko mjesto  
„Žitnica- park Erdödy“ u Jastrebarskom

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će s HEP-ODS-om Elektra Kar-

lovac, Pogon Jastrebarsko, Ugovor o korištenju javne usluge 
na mreži niskog napona za obračunsko mjesto „Žitnica- park 
Erdödy“ u Jastrebarskom.  

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

plaćat će se  naknada na temelju obračunskih mjernih podataka 
s obračunskog mjernog mjesta prema reguliranim cijenama elek-
trične energije, uz uvažavanje tarifnog modela.

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

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

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/26
URBROJ: 238/12-02-12-13
Jastrebarsko, 13. kolovoza 2012.

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 isplati 491.234,93 kuna na ime naknade za potpuno 

izvlaštenje nekretnina radi izgradnje obilazne gradske 
prometnice GG1-SJEVER u Jastrebarskom, putem 

Raiffeisen banke d.d. Samobor, Perkovčeva 36

Članak 1.
Grad Jastrebarsko isplatiti će 491.234,93 kune (slovima: četi-

ristodevedesetijednatisućadvjestotridesetčetirikune i devedesetri 
lipe) na ime naknade za potpuno izvlaštenje nekretnina radi iz-
gradnje obilazne gradske prometnice GG1-SJEVER u Jastrebar-
skom .

Članak 2.
Isplata naknada svakom pojedinom izvlašteniku/primatelju 

sredstava, određenom Rješenjem o potpunom izvlaštenju od stra-
ne Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Službe za imo-

vinsko pravne poslove, ispostava Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2, 
izvršiti će se putem Raiffeisen banke d.d. Samobor, Perkovčeva 
36, poslovne banke Grada Jastrebarskog.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka će se u ukupnom iznosu 
uplatiti putem naloga za prijenos sredstava s računa Grada Jastre-
barskog (1816900009) na račun Raiffeisen banke d.d. Samobor, 
broj računa: 2484008-9700000114, koji se koristi za isplatu uput-
nica putem FINE.

Članak 3.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

financije Grada Jastrebarskog.

Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti 

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/27
URBROJ: 238/12-02-12-7
Jastrebarsko, 16. kolovoz 2012.

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 Elaborata iskolčenja 

obilazne gradske prometnice GG1 - JUG 

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Elaborata 

iskolčenja obilazne gradske prometnice GG1- JUG s firmom 
GEO – LAND, obrtom za geodetske poslove, nadzor i promet 
nekretnina, Jastrebarsko, B.J. Jelačića 80 zastupanog po vlasniku 
Ivanu Lončariću, geod.

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

si 7.500,00 kn (slovima: sedamtisućapetsto kuna) uvećano za 
iznos PDV-a 25% od 1.875,00 kn, odnosno sveukupno 9.375,00 
kn (slovima: devettisućatristosedamdestpet kuna).

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 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/12-01/27
URBROJ: 238/12-02-12-6
Jastrebarsko, 16. kolovoza, 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj dužnosti 
g radonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika, 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru nad 
izgradnjom gradske prometnice GG1-JUG i  

GG1-SJEVER

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o stručnom nadzoru 

s trgovačkim društvom APZ HIDRIA d.o.o. za projektiranje, 
trgovinu i usluge, Zagrebačka 233, Zagreb, OIB 76901428643, 
zastupanog po direktoru Damiru Kegleviću, dipl. ing.građ. nad 
izgradnjom gradske prometnice GG1- JUG i GG1- SJEVER.

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

si 69.900,00 kn (slovima: šesdestidevetisućadevesto kuna) uve-
ćano za iznos PDV-a 25% od 17.475,00 kn, odnosno sveukupno 
87.375,00 kn (slovima: osamdesetsedamtsućatristosedamde-
stpetkuna). 

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 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/12-01/28
URBROJ: 238/12-02-12/14
Jastrebarsko, 23. kolovoza 2012.

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 projektantskom nadzoru nad 

izgradnjom gradske prometnice GG1-JUG i  
GG1-SJEVER

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o projektantskom 

nadzoru s C5 KONCEPT d.o.o., Krajiška 16, Zagreb, OIB 
31214705045, zastupanog po direktoru Borisu Leoviću, ing.građ. 
nad izgradnjom gradske prometnice GG1- JUG i GG1- SJEVER.

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

si 69.800,00 kn (slovima: šesdesetdevettisućaosamsto kuna) uve-
ćano za iznos PDV-a 25% od 17.450,00 kn, odnosno sveukupno) 
87.250,00 kn (slovima: osamdesetisedamtsućadvjestopedeset-
kuna).

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 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/12-01/28
URBROJ: 238/12-02-12/15
Jastrebarsko, 23. kolovoza 2012.

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 geodetskom  nadzoru nad 

izgradnjom gradske prometnice GG1-JUG i  
GG1-SJEVER

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o geodetskom nadzoru 

sa Sveučilištem u Zagrebu, Geodetski fakultet, Zavodom za geo-
matiku, Zagreb, Kačićeva 26, zastupanog po Pročelniku Prof. dr. 
sc. Bošku Pribičeviću, nad izgradnjom gradske prometnice GG1- 
JUG i GG1- SJEVER.

II.
Ugovorena vrijednost usluge iz točke I. ovog Zaključka 

iznosi 45.000,00 kn (slovima: četrdesetpettisuća kuna) uveća-
no za iznos PDV-a 25% od 11.250,00 kn, odnosno sveukupno 
56.250,00 kn (slovima: pedesetšesttisućadvjestopedest kuna).

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 

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/12-01/28
URBROJ: 238/12-02-12/16
Jastrebarsko, 23. kolovoza 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regio-
nalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjero-
dostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik grado-
načelnika, donio je
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ZAKLJUČAK 
o utvrđivanju Konačnog prijedloga  

V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Grada Jastrebarskog

I.
Utvrđuje se Konačni prijedlog V. ciljanih izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog.

II.
Za provedbu 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: 022-06/12-01/28
URBROJ: 238/12-02-12-17
Jastrebarsko, 23. kolovoza 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 24. Programa potpore poljoprivredi i ru-
ralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2012. godinu (“Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 9/11 i 5/12) i članka 48. Statu-
ta grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 
broj 7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika, zamjenik grado-
načelnika Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o isplati subvencije za nabavu loznih cijepova  

u 2012. godini

I.
Odobrava se isplata subvencije za nabavu loznih cijepova u 

2012. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:

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

1. Jalšovec Marijan 
A. Kovačića 6 4.950,00 2484008-

3113825903

2. Budinščak Zvonimir 
M. Kneževića 12 10.325,00 2484008-

3111179574
UKUPNO 15.275,00

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

točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za 
2012. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: razvoj 
vinogradarstva, konto: 352.

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

Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/27
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 16. kolovoza 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 24. Programa potpore poljoprivredi i ru-
ralnom razvoju  Grada Jastrebarskog za 2012. godinu („Službeni 
vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 9/11) i  članka 48. Statuta gra-
da Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 
7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika, zamjenik gradonačel-
nika grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o isplati subvencije za uzgoj i držanje  

pčelinjih zajednica u 2012. godini

I.
Odobrava se isplata subvencije za uzgoj i držanje pčelinjih 

zajednica u 2012. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:

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

1. Jukica Branko 
Hrastje Plešivičko 1E 1.260,00 2360000-

3114738109

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

točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za 
2012. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: razvoj 
stočarstva, konto: 352.

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

Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/27
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 16. kolovoza 2012.

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), obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik grado-
načelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o pružanju usluga zaštite osoba 

i imovine na manifestaciji „Jaskanske vinske 
svečanosti 2012.“

I.
Za pružanje usluga zaštite osoba i imovine na manifestaciji 

„Jaskanske vinske svečanosti“ 2012., predviđeno Planom nabave 
za proračunsku 2012. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“ 02/12, 05/12 i 06/12) , evidencijski broj nabave B12-
003, sklopit će se Ugovor s tvrtkom „ADRIATIC SECURITY“ 
d.o.o. iz Zadra, Domovinskog rata 3, OIB: 44190545321, na 
neto iznos od 31.115,00 kuna, uvećano za PDV 25% u iznosu od 
7.778,75 kuna, što ukupno iznosi 38.893,75 kuna.
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II.
Financijska sredstva navedena u točki I. ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, 
razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, aktivnost: gospodar-
ske manifestacije, konto: 323.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/28
URBROJ:  238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 23. kolovoza 2012.

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 
Grada donosi

ZAKLJUČAK 
o određivanju iznosa zakupnine prostora u šatoru  

za vrijeme održavanja manifestacije  
„Jaskanskih vinskih svečanosti 2012“.

I.
Ovim Zaključkom određuje se iznos zakupnine prostora u 

šatoru namijenjen vinarima za vrijeme održavanja manifestacije 
„Jaskanske vinske svečanosti 2012“ koje se održavaju od 06. do 
09. rujna 2012. godine.

II.
Predmet zakupa je 16 prostora, pojedinačne površine 77 m2 

(11 × 7 m).
Prostori s lijeve strane od ulaska u šator označeni su rednim 

brojevima od 1 do 8, a s desne strane od ulaska u šator rednim 
brojevima od 9 do 16.

III.
Iznos zakupnine za pojedine prostore određuje se kako sli-

jedi:

Redni broj prostora Površina (m2) Zakupnina (kn/m2)
6,7,14,15

77,00

80,00
5,8,13,16 70,00
4,12 60,00
3,11 50,00
2,10 40,00
1,9 30,00

IV.
S vinarima koji žele nastupiti na manifestaciji i zakupiti jedan 

od prostora, sklopit će se Ugovor o zakupu.

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

Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/28
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 23. kolovoza 2012.

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 određivanju cijene ulaznica u šator za vrijeme 

održavanja manifestacije  
 „Jaskanskih vinskih svečanosti 2012“.

I.
Ovim Zaključkom određuje se cijena ulaznica u šator za 

vrijeme održavanja manifestacije „Jaskanske vinske svečanosti 
2012“ koje se održavaju od 06. do 09. rujna 2011. godine.

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

III.
Cijena ulaznica po danima određuje se kako slijedi:

Dan - datum Iznos (kn)
Petak, 07. rujna 2012. 10,00
Subota, 08. rujna 2012. 10,00
Nedjelja, 09. rujna 2012. 10,00 

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

Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/28
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 23. kolovoza 2012.

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) i Programa javnih 
potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebar-
skog za 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 
broj 9/11) obnašatelj dužnosti gradonačelnika, zamjenik grado-
načelnika Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori  

Osnovnoj školi “Ljubo Babić”

I.
Odobrava se financijska potpora Osnovnoj školi “Ljubo Ba-

bić” u iznosu od 22.000,00 kn (dvadesetidvije tisuće kuna), u svr-
hu sufinanciranja rada s darovitim učenicima (15.000,00 kn) te 
rada Učeničke zadruge “Grozdek” (7.000,00 kn).

II.
Navedeni iznos predviđen je Programom javnih potreba u 

društvenim djelatnostima za 2012. godinu, Program: Sufinanci-
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ranje dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju, Aktivnost: Rad 
s darovitim učenicima i Aktivnosti: Učenička zadruga “Grozdek” 
te će se isplatiti na žiro račun 2360000-1101535085 otvoren kod 
Zagrebačke banke, na ime Osnovne škole “Ljubo Babić’’.

III.
Obvezuje se Osnovna škola “Ljubo Babić” da Upravnom 

odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi iz-
vješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 1. 
rujna 2012.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/23
URBROJ: 238/12-02-12-1
Jastrebarsko, 13. srpnja 2012.

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) i Programa javnih 
potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebar-
skog za 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 
broj 9/11) obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebar-
skog, zamjenik gradonačelnika  donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori DVD-u Črnilovec

I.
Odobrava se financijska potpora DVD-u Črnilovec u iznosu 

od 7.000,00 kn (sedam tisuća kuna), u svrhu nabavke vatrogasne 
zastave.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebar-

skog i to 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna) iz proračunske rezerve 
te 5.000,00 kn (pet tisuća kuna) temeljem Programa javnih potre-
ba u društvenim djelatnostima za 2012. godinu, Program: Javni 
red i sigurnost, AKTIVNOST: Usluge protupožarne zaštite - Te-
kuće donacije, na žiro račun 2340009-1110520545 otvoren kod 
Privredne banke Zagreb, na ime DVD-a Črnilovec, Črnilovec 6, 
Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se DVD Črnilovec da Upravnom odjelu za druš-

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

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/25
URBROJ: 238/12-02-12-19
Jastrebarsko, 18. srpnja 2012.

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) i Programa javnih 
potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebar-
skog za 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 
broj 9/11) obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebar-
skog, zamjenik gradonačelnika  donosi

ZAKLJUČAK 
o sufinanciranju projekta “Besplatno vježbanje za 

ljude treće životne dobi - Zlatna dob”

I.
Odobrava se financijska potpora Sportskoj zajednici grada 

Jastrebarskog u iznosu od 8.000,00 kn (osam tisuća kuna), u svr-
hu sufinanciranja projekta “Besplatno vježbanje za ljude treće 
životne dobi - Zlatna dob”.

II.
Navedeni iznos predviđen je Programom javnih potreba u 

društvenim djelatnostima za 2012. godinu, Program: Religijske, 
kulturne i druge službe, AKTIVNOST: Obrazovanje osoba starije 
životne dobi i isplatit će se na žiro račun 2360000-1101481392 
otvoren kod Zagrebačke banke, na ime Sportske zajednice grada 
Jastrebarskog, p.p. 7, Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se Sportska zajednica Grada Jastrebarskog da 

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

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/24
URBROJ: 238/12-02-12-19
Jastrebarsko, 18. srpnja 2012. 

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 sufinanciranju “Turnira ulica”

I.
Odobrava se financijska potpora Malonogometnom klubu Ja-

ska u iznosu od 4.000,00 kn (četiri tisuće kuna), u svrhu sufinan-
ciranja “Turnira ulica”.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz gradskog proračuna, iz prora-

čunske rezerve, na žiro račun 2340009-1110297957 otvoren kod 
Privredne banke Zagreb, na ime Malonogometnog kluba Jaska, 
Zrinskih i Frankopana 17, Jastrebarsko.
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III.
Obvezuje se Malonogometni klub Jaska da Upravnom odjelu 

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

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/24
URBROJ: 238/12-02-12-17
Jastrebarsko, 18. srpnja 2012

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 financijskoj potpori  

Matici umirovljenika grada Jastrebarskog

I.
Odobrava se financijska potpora Matici umirovljenika grada 

Jastrebarskog u iznosu od 1.000,00 kn (tisuću kuna), u svrhu po-
krivanja troškova organizacije cjelovečernjeg programa folklor-
no-tamburaške skupine povodom šest godina rada.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz gradskog proračuna, iz prora-

čunske rezerve, na žiro račun 2390001-1100326643 otvoren kod 
Hrvatske poštanske banke, na ime Matice umirovljenika grada 
Jastrebarskog, Vladka Mačeka 2, Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se Matica umirovljenika grada Jastrebarskog da 

Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog 
dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sred-
stava do 1. listopada 2012.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/24 
URBROJ: 238/12-02-12-18
Jastrebarsko, 18. srpnja 2012.

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 sufinanciranju natjecanja “ParaJapetić 2012”

I.
Odobrava se financijska potpora Zrakoplovnom klubu Pa-

rafreek u iznosu od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna), u svrhu sufi-
nanciranja natjecanja “ParaJapetić 2012”.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz gradskog proračuna, iz prora-

čunske rezerve, na žiro račun 2360000-1101401191 otvoren kod 
Zagrebačke banke, na ime Zrakoplovnog kluba Parafreek, Staro-
gradska 15, 10430 Samobor.

III.
Obvezuje se Zrakoplovni klub Parafreek da Upravnom odje-

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

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/24
URBROJ: 238/12-02-12-24
Jastrebarsko, 18. srpnja 2012.

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 financijskoj potpori Manueli Budišćak

I.
Odobrava se financijska potpora Manueli Budišćak u iznosu 

od 2.500,00 kn (dvije tisuće i petsto kuna), u svrhu pohađanja 
seminara na Ljetnoj školi Kaštela.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz gradskog proračuna, iz prora-

čunske rezerve, na žiro račun 3102773916 otvoren kod Privredne 
banke Zagreb, na ime Manuele Budišćak, Domagović 58, Jastre-
barsko.

III.
Obvezuje se Manuela Budišćak da Upravnom odjelu za druš-

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

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/24
URBROJ: 238/12-02-12-26
Jastrebarsko, 18. srpnja 2012.
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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 sufinanciranju manifestacije “Desinečko Ivanje”

I.
Odobrava se financijska potpora DVD-u Gornji Desinec u 

iznosu od 8.000,00 kn (osam tisuća kuna), u svrhu sufinanciranja 
manifestacije “Desinečko Ivanje”.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz gradskog proračuna, iz prora-

čunske rezerve, na žiro račun 2390001-1100021879 otvoren kod 
Hrvatske poštanske banke, na ime DVD-a Gornji Desinec, Trg 
svetog Ivana 9, Gornji Desinec, Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se DVD Gornji Desinec da Upravnom odjelu za 

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

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/24 
URBROJ: 238/12-02-12-23
Jastrebarsko, 18. srpnja 2012.

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 sufinanciranju manifestacije  

“Pod onom starom lipom”

I.
Odobrava se financijska potpora KUD-u “Lipa” Slavetić u 

iznosu od 4.000,00 kn (četiri tisuće kuna), u svrhu sufinanciranja 
manifestacije “Pod onom starom lipom”.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz gradskog proračuna, iz prora-

čunske rezerve, na žiro račun 2340009-1110409953 otvoren kod 
Privredne banke Zagreb, na ime KUD-a “Lipa” Slavetić, Slavetić 
bb, Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se KUD “Lipa” Slavetić da Upravnom odjelu za 

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

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/24
URBROJ: 238/12-02-12-14
Jastrebarsko, 18. srpnja 2012.

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 financijskoj potpori KUD-u “Cvijet” Cvetković

I.
Odobrava se financijska potpora KUD-u “Cvijet” Cvetković 

u iznosu od 3.000,00 kn (tri tisuće kuna), u svrhu sufinanciranja 
nastupa članova KUD-a na 46. Đakovačkim vezovima 8. srpnja 
2012.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz gradskog proračuna, iz prora-

čunske rezerve, na žiro račun 2390001-1100335896 otvoren kod 
Hrvatske poštanske banke, na ime KUD-a “Cvijet” Cvetković, 
Cvetković 15, Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se KUD “Cvijet” Cvetković da Upravnom odjelu 

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

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/24
URBROJ: 238/12-02-12-15
Jastrebarsko, 18. srpnja 2012.

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 otkupu knjige “Pisci jaskanskog kraja”
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I.
Odobrava se financijska potpora Ogranku Matice hrvatske u 

Jastrebarskom u iznosu od 4.000,00 kn (četiri tisuće kuna), u svr-
hu otkupa knjige “Pisci jaskanskog kraja” za škole na  području 
Jastrebarskog.

II.
 Navedeni iznos isplatit će se iz gradskog proračuna, iz pro-

računske rezerve, na žiro račun 2340009-1110466146 otvoren 
kod Privredne banke Zagreb, na ime Ogranka Matice hrvatske 
u Jastrebarskom.

III.
Obvezuje se Ogranak Matice hrvatske u Jastrebarskom da 

distribuira knjigu “Pisci jaskanskog kraja” u Osnovnu školu 
“Ljubo Babić” u Jastrebarskom (30 primjeraka knjige), Sred-
nju školu Jastrebarsko (10 primjeraka knjige) i Glazbenu školu 
Jastrebarsko (10 primjeraka knjige) te o tome dostavi izvješće 
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog 
do 1. listopada 2012.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/24
URBROJ: 238/12-02-12-22
Jastrebarsko, 18. srpnja 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 07/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika 
donosi

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju projekta “Ljeto u Jaski“  

i financijskoj potpori 

I.
Prihvaća se projekt „Ljeto u Jaski“, u organizaciji Centra za 

kulturu, Športske zajednice grada Jastrebarskog i Turističke za-
jednice Jastrebarsko te se odobrava financijska pomoć u iznosu 
od 66.000,00 kn (šezdesetšesttisuća kuna), u svrhu pokrića dijela 
troškova organizacije turističko-sportsko-zabavnog događaja u 
perivoju dvorca Erdödy.

II.
Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proračuna 

Grada Jastrebarskog, na žiro-račun broj:2390001-1100023989 
otvoren kod Hrvatske poštanske banke, na ime Centar za kulturu 
Jastrebarsko, Dr. F. Tuđmana 9, temeljem odredaba iz Ugovora o 
financijskoj potpori projekta „Ljeto u Jaski“.

III.
Sredstva za isplatu odobrene financijske potpore biti će ispla-

ćena iz Programa javnih potreba u kulturi, Ustanove u kulturi, 
Centar za kulturu, Aktivnost:Kultura i umjetnost-ostali nespome-
nuti rashodi poslovanja. 

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/12-01/24
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko,18. srpnja 2012.

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 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 2012. godine.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/24
URBROJ: 238/12-02-12-7
Jastrebarsko, 18. srpnja 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

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

ZAKLJUČAK 
o isplati sredstava Udruzi policije branitelja 

Jastrebarsko

I.
Odobrava se isplata sredstava, osiguranih u proračunu Grada 

Jastrebarskog za 2012. godinu, Udruzi policije branitelja Jastre-
barsko u iznosu od 2.500, 00 kn (dvijetisućepetsto kuna).



Broj 7 - Stranica 264 SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG 28. kolovoza 2012.

II.
Odobrena sredstva, isplatit će se iz proračuna Grada Jastre-

barskog, temeljem Programa javnih potreba u društvenim dje-
latnostima na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, 
Program: Ostale opće javne usluge, Aktivnost: Udruge građana 
proizašlih iz rata, u svrhu financiranja redovne djelatnosti, na žiro 
račun 2360000-1101898245 otvoren kod Zagrebačke banke na 
ime Udruga policije branitelja Jastrebarsko, I. B. Mažuranić 1.

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

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

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01-24 
URBROJ: 238/12-02-12-6 
Jastrebarsko, 18. srpnja 2012.

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  pokroviteljstvu i financijskoj pomoći  

KUD-u Desinec

I.
Prihvaća se generalno pokroviteljstvo manifestacije „Desi-

nečki bal“, koja će se održati 01. rujna 2012. godine u Desincu.

II.
Odobrava se financijska pomoć KUD-u Desinec, u iznosu od 

6.500,00 kn (šesttisućapetsto kuna), u svrhu podmirenja dijela 
troškova organizacije Desinečkog bala.

III.
Navedeni iznos uplatiti će se na žiro račun 2481000 

-1100104797, na ime KUD Desinec, Trg Sv. Ivana bb, Gornji 
Desinec iz proračunske rezerve.

IV.
Obvezuje se KUD Desinec, dostaviti izvješće o utrošku odo-

brenih i isplaćenih novčanih sredstava do 01. studenoga 2012. 
godine.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/24
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 18. srpnja 2012.

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 sufinanciranju Judo kampa “Zlatokrila 2012”

I.
Odobrava se financijska potpora Judo klubu Jaska u iznosu 

od 5.000,00 kn (pet tisuća kuna), u svrhu sufinanciranja Judo 
kampa “Zlatokrila 2012”.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz gradskog proračuna, iz prora-

čunske rezerve, na žiro račun 2390001-1100131658 otvoren kod 
Hrvatske poštanske banke, na ime Judo kluba Jaska, Dr. Davile 
4, Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se Judo klub Jaska da Upravnom odjelu za druš-

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

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/24
URBROJ: 238/12-02-12-21
Jastrebarsko, 18. srpnja 2012. 

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 financijskoj potpori Glazbeno-edukativnoj udruzi 

Jastrebarsko

I.
Odobrava se financijska potpora Glazbeno-edukativnoj udru-

zi Jastrebarsko u iznosu od 1.500,00 kn (tisuću i petsto kuna), u 
svrhu sufinanciranja održavanja Glazbene radionice.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz gradskog proračuna, iz prora-

čunske rezerve, na žiro račun 2340009-1110446766 otvoren kod 
Privredne banke Zagreb, na ime Glazbeno-edukativne udruge Ja-
strebarsko, Cvjetno naselje 11 a, Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se Glazbeno-edukativna udruga Jastrebarsko da 

Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog 
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dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sred-
stava do 1. listopada 2012.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/24
URBROJ: 238/12-02-12-13
Jastrebarsko, 18. srpnja 2012.

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 financijskoj potpori Etno udruzi Sveta Jana

I.
Odobrava se financijska potpora Etno udruzi Sveta Jana u 

iznosu od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna), u svrhu tiska prospekta 
s motivima etno kutka u Dragi Svetojanskoj.

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

1101616676 otvoren kod Zagrebačke banke, na ime Etno udruge 
Sveta Jana, 10453 Gorica Svetojanska, iz proračunske rezerve. 

III.
Obvezuje se Etno udruga Sveta Jana da Upravnom odjelu 

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

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/24
URBROJ: 238/12-02-12-20
Jastrebarsko, 18. srpnja 2012.

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 sufinanciranju 3. damskog memorijalnog turnira 

“Klara Režek 2012”

I.
Odobrava se financijska potpora Teniskom klubu Jastreb u 

iznosu od 3.500,00 kn (tri tisuće i petsto kuna), u svrhu sufinan-
ciranja 3. damskog memorijalnog turnira “Klara Režek 2012”.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz gradskog proračuna, iz prora-

čunske rezerve, na žiro račun 2360000-1101890937 otvoren kod 
Zagrebačke banke, na ime Teniskog kluba Jastreb, Mladinska 8, 
Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se Teniski klub Jastreb da Upravnom odjelu za 

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

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/24
URBROJ: 238/12-02-12-16
Jastrebarsko, 18. srpnja 2012.

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 financijskoj potpori Udruzi Adriatic Basket

I.
Odobrava se financijska potpora Udruzi Adriatic Basket u 

iznosu od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna), u svrhu sufinanciranja 
troškova odlaska streetball momčadi na natjecanje u Moskvu.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz gradskog proračuna, iz pro-

računske rezerve, na žiro račun 2330003-1152019514 otvoren 
kod Splitske banke, na ime Udruge Adriatic Basket, Matošića 15,  
21 000 Split.

III.
Obvezuje se Udruga Adriatic Basket da Upravnom odjelu 

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

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 620-03/12-01/33
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 26. srpnja 2012. 

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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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 financijskoj pomoći NK Desinec

I.
Odobrava se financijska pomoć NK Desinec, u iznosu od 

2.000,00 kn (dvijetisuće kuna), u svrhu podmirenja dijela troško-
va natjecateljske sezone .

II.
Navedeni iznos uplatiti će se na žiro račun 2481000 

-1105151971, na ime NK Desinec, Donji Desinec 2e iz prora-
čunske rezerve.

III
Obvezuje se NK Desinec, Upravnom odjelu za društvene dje-

latnosti dostaviti izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novča-
nih sredstava do 01. studenoga 2012. godine.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/25
URBROJ: 238/12-02-12-9
Jastrebarsko, 26. srpnja 2012.

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) i Programa javnih 
potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebar-
skog za 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 
broj 9/11) obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebar-
skog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o kapitalnoj donaciji Dobrovoljnom vatrogasnom 

društvu Cvetković

I.
Odobrava se financijska potpora Dobrovoljnom vatrogasnom 

društvu Cvetković u iznosu od 100.000,00 kn (stotisuća kuna), u 
svrhu sufinanciranja radova na zgradi doma Dobrovoljnog vatro-
gasnog društva Cvetković.

II.
Odobrena financijska potpora osigurana je u proračunu Gra-

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

III.
Odobrena financijska potpora isplatit će se nakon što između 

ovlaštenih osoba Grada Jastrebarskog i Dobrovoljnog vatroga-

snog društva Cvetković bude zaključen Ugovor o financijskoj 
potpori kojim će ugovorne strane utvrditi međusobna prava i 
obaveze.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/25
URBROJ: 238/12-02-12-6
Jastrebarsko, 26. srpnja 2012.

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 financijskoj potpori Hrvatskom seljačkom 

pjevačkom društvu “Doktor Antun Radić - Okić”

I.
Odobrava se financijska potpora Hrvatskom seljačkom 

pjevačkom društvu “Doktor Antun Radić - Okić” u iznosu od 
4.000,00 kn (četiri tisuće kuna), u svrhu sufinanciranja troškova 
nastupa Društva na području Jastrebarskog.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz gradskog proračuna, iz prora-

čunske rezerve, na žiro račun 2390001-1100028423 otvoren kod 
Hrvatske poštanske banke, na ime Hrvatskog seljačkog pjevač-
kog društva “Doktor Antun Radić - Okić”, Repišće 65, Klinča 
Sela, 10450 Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se HSPD “Doktor Antun Radić - Okić” da Uprav-

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

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/25
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 26. srpnja 2012.

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 sufinanciranju 2. kupa DVD-a Petrovina
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I.
Temeljem Zaključka o pokroviteljstvu 2. kupa DVD-a Pe-

trovina od 22. svibnja 2012., Klasa: 214-01/12-01/03, Urbroj: 
238/12-02-12-3, odobrava se financijska potpora DVD-u Petro-
vina u iznosu od 3.000,00 kn (tri tisuće kuna), u svrhu sufinanci-
ranja 2. kupa DVD-a Petrovina.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz gradskog proračuna, iz prora-

čunske rezerve, na žiro račun 2390001-1100028064 otvoren kod 
Hrvatske poštanske banke, na ime DVD-a Petrovina, Petrovina 
87, 10450 Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se DVD Petrovina da Upravnom odjelu za druš-

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

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/25 
URBROJ: 238/12-02-12-8
Jastrebarsko, 26. srpnja 2012. 

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 22. stavka 1. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi 
(„Narodne novine“, broj 33/12) i članka 48. Statuta Grada Jastre-
barskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09), ob-
našatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik 
gradonačelnika donosi

ODLUKU 
o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu 

pomoć za nabavu udžbenika učenicima osnovne škole 
za školsku godinu 2012./2013.

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se uvjeti, postupak i način ostvari-

vanja prava na novčanu pomoć za nabavu udžbenika učenicima 
osnovne škole iz sredstava osiguranih u proračunu Grada Jastre-
barskog, za školsku godinu 2012./2013.

Članak 2.
Uvjeti za priznavanje prava na novčanu pomoć za nabavu 

udžbenika učenicima osnovne škole određuju se na način kako 
slijedi:

 – da se radi o djetetu/učeniku osnovne škole s prebivalištem na 
području Grada Jastrebarskog,

 – da se radi o djetetu/učeniku osnovne škole čiji su roditelji 
nezaposleni,
ili djetetu/učeniku osnovne škole samohranog roditelja/
skrbnika ako prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 
1.800,00 kn mjesečno,
ili djetetu iz obitelji s troje i više djece ako prihod po članu 
kućanstva ne prelazi iznos od 1.800,00 kn mjesečno,

 – da se pravo na novčanu pomoć za nabavu udžbenika ne 
ostvaruje po nekoj drugoj osnovi.

Članak 3.
Visinu iznosa novčane pomoći za nabavu udžbenika, odredit 

će Zaključkom Gradonačelnik nakon što se utvrdi broj nositelja 
prava na novčanu pomoć za nabavu udžbenika, a sukladno sred-
stvima osiguranim u proračunu.

Članak 4.
Postupak za priznavanje prava na novčanu pomoć za nabavu 

udžbenika, provodi Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada 
Jastrebarskog, a postupak se pokreće Javnom objavom u skla-
du s odredbama članka 43. Zakona o općem upravnom postupku 
(“Narodne novine”, broj 47/09). 

Članak 5.
Novčanu pomoć za nabavu udžbenika, nositeljima predmet-

nog prava, isplatit će Upravni odjel za financije Grada Jastrebar-
skog u roku od 8 dana, računajući od dana pravomoćnosti Rješe-
nja o priznavanju prava na novčanu pomoć za nabavu udžbenika.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se 

u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/12-01/25
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 26. srpnja 2012

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 financijskoj potpori NK Jaska

I.
Odobrava se financijska potpora NK Jaska, u iznosu od 

10.000,00 kn (desettisuća kuna), u svrhu podmirenja dijela troš-
kova natjecateljske sezone .

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

1100312323,  na ime NK Jaska, Bana J. Jelačića bb, iz proračun-
ske rezerve.

III.
Obvezuje se NK Jaska, Upravnom odjelu za društvene djelat-

nosti dostaviti izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih 
sredstava do 01. studenoga 2012. godine.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/26
URBROJ: 238/12-02-12-16
Jastrebarsko, 13. kolovoza 2012.
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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 kapitalnoj pomoći  

broj 64-03-1-12 sa Zagrebačkom županijom

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o kapitalnoj pomoći broj 

64-03-1-12 sa Zagrebačkom županijom.

II.
Ugovorom iz članka 1. ovog Zaključka, Zagrebačka županija 

dodijelit će Gradu Jastrebarskom kapitalnu pomoć u iznosu od 
70.000,00 kn (sedamdesettisuća kuna) u svrhu adaptacije Vatro-
gasnog doma u Gornjem Desincu.

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka 

osigurana su u Proračunu Zagrebačke županije za 2012. godinu.

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: 022-06/12-01/26 
URBROJ: 238/12-02-12-6
Jastrebarsko, 13. kolovoza 2012.

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 glavnog projekta 

za izgradnju područnog odjeljenja Dječjeg vrtića 
„Radost“ Jastrebarsko u Gornjem Desincu

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izradi glavnog pro-

jekta za izgradnju područnog odjeljenja Dječjeg vrtića „Radost“ 
Jastrebarsko u Gornjem Desincu s trgovačkim društvom Arhikon 
d.o.o., Ozaljska 49, Zagreb. 

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

si = 69.970,00 kn (slovima: šezdesetdevettisućaidevetstosedam-

deset kuna), uvećano za PDV 25% u iznosu od 17.492,50 kn, 
odnosno sveukupno: 87.462,50 (slovima: osamdesetisedamtisu-
ćačetiristošezdesetidvije kune i pedeset lipa).

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka 

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

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

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

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/26
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 13. kolovoza 2012.

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 izvedbenog projekta 
za izgradnju područnog odjeljenja Dječjeg vrtića 

„Radost“ Jastrebarsko u Gornjem Desincu

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izradi izvedbenog pro-

jekta za izgradnju područnog odjeljenja Dječjeg vrtića „Radost“ 
Jastrebarsko u Gornjem Desincu s trgovačkim društvom Arhikon 
d.o.o., Ozaljska 49, Zagreb. 

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

si = 69.985,00 kn (slovima: šezdesetdevettisućaidevetstoosamde-
setipet kuna), uvećano za PDV 25% u iznosu od 17.496,25 kn, 
odnosno sveukupno: 87.481,25 kn (slovima: osamdesetisedamti-
sućačetiristoosamdesetijedna kuna i dvadesetipet lipa).

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka 

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

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

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

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
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KLASA: 022-06/12-01/26
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko,13. kolovoza 2012.

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 sufinanciranju Međunarodnog susreta američkih 

automobila u Jastrebarskom

I.
Odobrava se financijska potpora Klubu američkih automobi-

la Hrvatska u iznosu od 2.500,00 kn (dvijetisućepetsto kuna), u 
svrhu sufinanciranja Međunarodnog susreta američkih automobi-
la u Jastrebarskom.

II.
Navedeni iznos isplatit će se iz gradskog proračuna, iz prora-

čunske rezerve, na žiro račun 2484008-1105507595 otvoren kod 
Raiffeisen Bank, na ime Kluba američkih automobila Hrvatska, 
Zdihovačka 59 a, 10450 Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se Klub američkih automobila Hrvatska da Uprav-

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

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/26 
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 13. kolovoza 2012.

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 kupoprodaji, instaliranju i 

ustupanju prava trajnog korištenja  
programskog proizvoda Integrirani muzejski 

informacijski sustav M++

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o kupoprodaji, instalira-

nju i ustupanju prava trajnog korištenja programskog proizvoda 

Integrirani muzejski informacijski sustav M++ s tvrtkom Link 2 
d.o.o. iz Samobora, P. Katančića 2, OIB: 77351182595.

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

si 15.400,00 kn (petnaesttisućačetristo kuna) uvećana za PDV 
25 % u iznosu 3.850,00 kn, što sveukupno iznosi 19.250,00 kn 
(devetnaesttisućadvijestopedeset kuna).

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu.

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: 022-06/12-01/28 
URBROJ: 238/12-02-12-6
Jastrebarsko, 23. kolovoza 2012.

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 financijskoj potpori  HAK,  

Autoklubu Jastrebarsko

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

(pettisuća kuna), HAK, Autoklubu Jastrebarsko, u svrhu sufinan-
ciranja preventive u prometu za učenike osnovne škole, a povo-
dom početka školske godine.

II.
Navedeni iznos uplatiti će se na žiro račun 2340009-

1110147725  na ime HAK, Autoklub Jastrebarsko Trešnjevka 
2-4, iz Proračuna grada Jastrebarskog, Aktivnost: Vijeće za pre-
venciju, Ostale nespomenute usluge.

III.
Obvezuje se HAK, Autoklub Jastrebarsko u realizaciju ovog 

Zaključka uključiti Vijeće za prevenciju Grada Jastrebarskog kao 
i PP Jastrebarsko. 

IV.
Obvezuje se HAK, Autoklub Jastrebarsko, dostaviti izvješće 

o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 01. stu-
denoga 2012. godine.

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

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
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KLASA: 022-06/12-01/27 
URBROJ: 238/12-02-12-9
Jastrebarsko, 23. kolovoza 2012.

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 financijskoj potpori MNK Domagović

I.
Odobrava se financijska potpora u iznosu od 3.500,00 kn (tri-

tisućepetsto kuna), Malonogometnom klubu Domagović, iz Do-
magovića bb, u svrhu podmirenja zaostalih dugova i mogućnosti 
nastavka natjecanja i djelovanja.

II.
Navedeni iznos uplatiti će se na žiro račun 2340009-

1110458613  na ime Malonogometni klub Domagović, Doma-
gović bb, iz Proračuna grada Jastrebarskog, proračunska rezerva.

III.
Obvezuje se Malonogometni klub Domagović, dostaviti iz-

vješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 01. 
studenoga 2012. godine.

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

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/27
URBROJ: 238/12-02-12-13
Jastrebarsko, 23. kolovoza 2012.

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 projekta sa 
elaboratom za lokacijsku dozvolu za izgradnju 

osnovne škole

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izradi idejnog projekta 

sa elaboratom za lokacijsku dozvolu za izgradnju osnovne ško-
le, sa NIVA INŽENJERING, d.d. za graditeljstvo, projektiranje i 
nadzor, Vlaška 83, Zagreb.

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

si = 68.800,00 kn (slovima: šezdesetosamtisućaosamsto kuna), 

uvećana za PDV 25% u iznosu 17.200,00 kn (sedamnaesttisu-
ćadvijesto kuna) što ukupno iznosi 86.000,00 kn (osamdesetše-
sttisuća kuna).

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu.

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: 022-06/12-01/28 
URBROJ: 238/12-02-12-7
Jastrebarsko, 24. kolovoza 2012.

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 financijskoj potpori Motocross klubu Jaska

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

(pettisuća kuna), Motocross klubu Jaska, u svrhu organizacije 
Finalne motocross utrke za Prvenstvo Hrvatske.

II.
Navedeni iznos uplatiti će se na žiro račun 2340009-

1110147944  na ime Motocross klub Jaska, Mladina, iz Proraču-
na grada Jastrebarskog, Program: Javne potrebe u športu, Aktiv-
nost: Tekuće donacije sportskim društvima..

III.
Obvezuje se Motocross klub Jaska, dostaviti izvješće o utroš-

ku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava do 01. studenoga 
2012. godine.

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

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/28
URBROJ: 238/12-02-12-8
Jastrebarsko, 23. kolovoza 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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