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AKTI GRADONAČELNIKA

Gradonačelnik Grada Jastrebarskog temeljem članka 53a. 
stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samou-
pravi („Narodne novine“, broj  33/01, 60/01 – vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), a u svezi 
sa člankom 5. stavka 3., Zakona o službenicima i namještenici-
ma u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narod-
ne novine“, broj 86/08 i 61/11- u nastavku: ZSN), u postupku 
po raspisanom javnom natječaju za imenovanje pročelnika/ce 
Upravnog odjela za financije Grada Jastrebarskog, donosi

RJEŠENJE

DANIJELA BUČAR TRIVIČEVIĆ, s visokom stručnom 
spremom – diplomirana ekonomistica, s više od 14 godina 
ukupnog radnog staža i radnog staža u struci, s položenim 
državnim stručnim ispitom, a na temelju ostvarenih rezultata 
u prethodnoj provjeri općih i posebnih znanja i sposobnosti 
imenuje se  pročelnicom Upravnog odjela za financije Grada 
Jastrebarskog na neodređeno vrijeme, s probnim radom u tra-
janju od tri mjeseca.

KLASA: UP/I-112-01/12-01/08
URBROJ: 238/12-02-12-1
Jastrebarsko, 05. rujna 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 07/09), obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora o isplati autorskog honorara

I.
Za autorsko rješenje i izradu prigodnih tekstova javnih pri-

znanja Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, sklopit će se ugo-
vor o isplati autorskog honorara s prof. Stjepanom Škrabeom 
iz Jastrebarskog, Zagrebačka 7, za neto iznos od 4.500,00 kn.

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

će se u “Službenom vjeniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/12-01/34
URBROJ: 238/12-02-12-15
Jastrebarsko, 4. listopada 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 07/09.), obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora o pružanju grafičkih i 

tiskarskih usluga te usluga uvezivanja

I.
Za pružanje usluga grafičkog dizajna, tiskanje i uvez u kož-

ne mape povelja za dodjelu javnih priznanja Grada Jastrebar-
skog te povelja o sklapanju prijateljstva, koje se uručuju povo-
dom Dana Grada 13. studenoga 2012. godine, zaključit će se 
ugovor s tvrtkom ŠIMIĆ & CO d.o.o. iz Đurmanca, sukladno 
jediničnim cijenama iz ponudbenog troškovnika broj 338/2012 
od 11. listopada 2012. godine.
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II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/12-01/35
URBROJ: 238/12-02-12-7
Jastrebarsko, 11. listopada 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 07/09), obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora o pružanju usluga produkcije 

za potrebe obilježavanja Dana Grada Jastrebarskog 
2012. godine

I.
Za pružanje usluge produkcije reklamnog filma za potrebe 

obilježavanja Dana Grada Jastrebarskog 13. studenoga 2012. 
godine, sklopit će se Ugovor s tvrtkom BUTROS d.o.o. iz Za-
greba, IX Trokut 3, za iznos od 30.100,00 kn plus PDV.

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

će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/12-01/37
URBROJ: 238/12-02-12-6
Jastrebarsko, 26. listopada 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 07/09) obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Sporazuma o isplati

I.
Utvrđuje se da je Grad Jastrebarsko s trgovačkim druš-

tvom MAR-SAN USLUGE d.o.o., zaključio dana 26. kolo-
voza 2011. Ugovor o zakupu poslovnog prostora, KLASA: 
372-03/11-01/11, URBROJ: 238/12-02-11-17, za poslovni 
prostor u vlasništvu Grada Jastrebarskog – “Vinski podrum” u 
Jastrebarskom, Vladka Mačeka 2 te dana 2. svibnja 2012. go-
dine Dodatak Ugovoru o zakupu poslovnog prostora, KLASA: 

372-03/11-01/11, URBROJ: 238/12-02-11-30. Navedenim do-
datkom regulirana su prava i obveze ugovornih strana vezano 
uz priznavanje ulaganja u poslovni prostor.

Zakupniku MAR-SAN USLUGE d.o.o. odobrava se ispla-
ta iznosa priznatog na ime izvršenih ulaganja za dospjela, a 
nepodmirena potraživanja Grada prema zakupniku temeljeno 
na računovodstvenim izvatcima zaključno s danom 31. listo-
pada 2012. godine.

II.
Grad Jastrebarsko sklopit će sa zakupnikom – trgovačkim 

društvom “MAR-SAN USLUGE” d.o.o., Sporazum o ispla-
ti, kojim će se regulirati podmirivanje dospjelih potraživanja 
Grada i isplata preostalog iznosa priznatog na ime izvršenog 
ulaganja, sve sukladno odredbama točke I. ovog Zaključka.

Iznos koji se odobrava isplatiti zakupniku uplatom na nje-
gov žiro račun iznosi: 68.463,82 kn.

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

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 372-03/11-01/11 
URBROJ: 238/12-02-12-33
Jastrebarsko, 31. listopada 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 07/09) obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

Članak 1.
Za izradu video spotova o dobitnicima javnih priznanja 

Grada Jastrebarskog, koja će se dodijeliti na svečanoj sjedni-
ci Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, a koja će se održa-
ti 13. studenog 2012. godine u prostorijama Princess centra 
Jastrebarsko, grad Jastrebarsko sklopiti će ugovor s tvrtkom 
„JASTREB PANORAMA“ iz Jastrebarskog, Braće Kazića 30, 
OIB: 62915353622. Cijena izrade videospotova je 12.000,00 
kn plus PDV 25%, što sveukupno iznosi 15.000,00 kn (slovi-
ma: petnaesttisuća kuna). 

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

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 382-01/12-01/06
URBROJ: 238/12-02-12-2
Jastrebarsko, 2. studenoga 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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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) obnaša-
telj dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik 
gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji 

Članak 1.
Za poslove organizacije i koordinacije programa povo-

dom svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog za 
Dan Grad, koja će se održati u Jastrebarskom, u PRINCESS 
CENTRU, 13. studenog 2012. godine, sklopit će se Ugovor 
o poslovnoj suradnji s tvrtkom „ZBIVAR“ d.o.o. iz Zagreba, 
Aleja Pomoraca 19, OIB: 87497339517, u iznosu od 14.000,00 
kn bez PDV-a, plus PDV 25% u iznosu od 3.500,00 kn, što 
ukupno iznosi 17.500,00 kn (slovima: sedamnaesttisućapetsto 
kuna).

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

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 382-01/12-01/5
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 5. studenoga 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog zamjenik gradona-
čelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o pristupanju Grada Jastrebarskog  
Savjetu za zelenu gradnju Hrvatske

I.
Grad Jastrebarsko pristupit će Savjetu za zelenu gradnju 

Hrvatske u svrhu poticanja i provođenja promjena u načinu 
planiranja i gradnje građevinskih projekata i načina njihova 
korištenja s ciljem održivosti na području grada Jastrebarskog.

Pristupanje Savjetu uključuje godišnju članarinu u iznosu 
od 2.500,00 kn.

Na jednogodišnji edukacijski program upućuje se Velimir 
Kokot. 

Kotizacija za cjelogodišnji program za člana SZGH iznosi 
7.500,00 kn plus PDV. 

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

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/12-01/41 
URBROJ: 238/12-02-12-11
Jastrebarsko, 16. studenoga 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i dru-
gim 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 gradonačelni-
ka, donosi

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju darovanja

I.
Grad Jastrebarsko prihvaća darovanje nekretnine označene 

kao:
 – k.č.br. 2148/17, Cesta polje, ukupne površine 92 hvata, 
upisane u zk.ul.br. 2625, k.o. Plešivička Reka i

 – k.č.br. 2148/18, Cesta polje, ukupne površine 14 hvati, upi-
sane u zk.ul.br. 2625, k.o. Plešivička Reka,
od Darovatelja: Šember Đurđe, Šember Roberta, Šember 

Dijane, Šember Mirka i Šember Katarine, svi suvlasnici u 1/5 
gore navedenih čestica, svi iz Jastrebarskog, Pavlovčani 11 a, 
darovanje koje čine u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste u Ja-
strebarskom definirane Detaljnim planom uređenja „Zdihovač-
ka-Mačekova“.

II.
Na temelju ovog Zaključka obnašatelj dužnosti gradona-

čelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika  sklopi-
ti će Ugovor o darovanju nekretnine s Šember Đurđom, Šem-
ber Robertom, Šember Dijanom, Šember Mirkom i Šember 
Katarinom, svi iz Jastrebarskog, Pavlovčani 11a.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel 

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

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavi-

ti će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 943-01/12-01/21
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 („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 07/09), obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika, donosi
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ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o financiranju radova  

izvanrednog održavanja nerazvrstane prometnice 
na području Grada Jastrebarskog

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će sa Zagrebačkom županijom 

Ugovor o financiranju radova  izvanrednog održavanja neraz-
vrstane prometnice na području Grada Jastrebarskog.

II.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel 

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

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavi-

ti će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/32
URBROJ: 238/12-02-12-7
Jastrebarsko, 19. rujna 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) obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika, donio je

ZAKLJUČAK 
o kapitalnoj financijskoj pomoći  
„Cestama Jastrebarsko“ d.o.o.  

za sanaciju odlagališta komunalnog  
otpada “Božićka” 

I.
Grad Jastrebarsko sklopio je s “Komunalnim Jastrebarsko” 

d.o.o. i trgovačkim društvom „Ceste Jastrebarsko“ d.o.o., koje 
nastavlja obavljati radove na sanaciji odlagališta „Božićka“, 
Ugovor o projektu sanacije i zatvaranja odlagališta komunal-
nog otpada “Božićka” s aneksima.

Radovi na sanaciji izvode se prema projektu rekonstrukci-
je sanacije odlagališta komunalnog otpada “Božićka” (idejni, 
glavni i izvedbeni projekt), a izvedeni radovi u ovoj godini 
odnose se na izgradnju tijela odlagališta (izrada kazeta i zatva-
ranje, skupljanje procjednih voda, protupožarna cesta odlaga-
lišta, hortikulturno uređenje).

II.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć “Cestama Jastre-

barsko” d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada “Bo-
žićka” u Jastrebarskom u iznosu od 465.113,50 kn.

Troškovi sanacije odlagališta „Božićka“ prema XVI. pri-
vremenoj situaciji „Cesta Jastrebarsko“ d.o.o., br.12/001 od 
31. kolovoza 2012., iznose ukupno 465.113,50 kn, pa udio 

Grada Jastrebarskog u sufinanciranju radova na sanaciji, pre-
ma XVI.privremenoj situaciji i sklopljenom Ugovoru s aneksi-
ma, iznosi 465.113,50 kn (100% od ukupnog iznosa), odnosno, 
ukupno 1.273.381,50 kn u 2012. godini.

III. 
Sredstva u iznosu od 465.113,50 kn isplatit će se kao ka-

pitalna pomoć iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2012. 
godinu, broj konta 386 Kapitalne pomoći, kapitalni projekt: 
Sanacija gradske deponije, program: Zaštita okoliša, razdjel 
005- Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostor-
no uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, sukladno Pro-
gramu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu.

IV.
Sredstva iz točke III. ovog Zaključka u iznosu od 

465.113,50 kn (slovima: četiristošezdesetpettisućastotrinaest 
kuna i pedeset lipa) doznačit će se u korist žiro-računa „Ce-
ste Jastrebarsko“ d.o.o., broj 2484008-1105949965 na temelju 
ovjerene XVI. privremene situacije najkasnije do 15. listopada 
2012.

V.
Nadzor nad provedbom odredbi ovog Zaključka obavljat 

će Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebar-
skog.

VI.
Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku 

Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/34
URBROJ: 238/12-02-12-17
Jastrebarsko, 4. listopada 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 07/09) obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi Idejnog projekta i 

projekta prezentacije – Crkva Svete Ane u  
Gorici Svetojanskoj

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

jekta i projekta prezentacije – Crkva Svete Ane u Gorici Sve-
tojanskoj s trgovačkim društvom „ARHIKON“ iz Zagreba, 
Ozaljska 49, zastupanog po Darku Stresecu, dipl.ing.arh.

II.
Ugovorena vrijednost izrade Idejnog projekta iz točke I. 

ovog Zaključka iznosi 40.000,00 kn (slovima: četrdesettisuća 
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kuna i nula lipa) uvećano za PDV 25% u iznosu od 10.000,00 
kn, što sveukupno iznosi 50.000,00 kn (slovima: pedesettisuća 
kuna i nula lipa).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godinu 
sukladno Programu zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel 

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

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavi-

ti će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/35
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 11. listopada 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 07/09) obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi Izvedbenog projekta 

za izgradnju nogostupa sa troškovnicima za dionicu 
Hrastje Plešivičko -Malunje

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izradi Izvedbenog 

projekta za izgradnju nogostupa sa troškovnicima za dionicu 
Hrastje Plešivičko - Malunje s trgovačkim društvom „KOPI-
MA“ d.o.o. za projektiranje i nadzor nad gradnjom iz Zagreba, 
Vrbik 8a, OIB: 04662252043.  

II.
Za poslove utvrđene točkom I. ovog Zaključka, Grad Ja-

strebarsko se obvezuje trgovačkom društvu „KOPIMA“ d.o.o. 
za projektiranje i nadzor nad gradnjom iz Zagreba, Vrbik 8a, 
isplatiti iznos od 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisuća kuna i 
nula lipa), uvećano za PDV-a od 25% u iznosu od 5.000,00 kn, 
odnosno sveukupno iznos od 25.000,00 kn (slovima: dvadese-
tipettisuća kuna i nula lipa).

III.
Financijska sredstva navedena u točki II. ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2011. godi-
nu, te I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebar-
skog za 2012. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ 
broj 07/11).

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel 

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

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

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/12-01/35
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 11. listopada 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) obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika, donio je

ZAKLJUČAK 
o kapitalnoj financijskoj pomoći tvrtki „Groblja 

Jastrebarsko“ d.o.o. za izradu planova groblja na 
području Grada Jastrebarskog

I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć tvrtki „Groblja 

Jastrebarsko“ d.o.o. za izradu planova groblja na području 
Grada Jastrebarskog.

Izradom planova groblja na području Grada Jastrebarskog 
omogućit će se vođenje propisanih grobnih očevidnika za sva-
ko pojedino groblje na području Grada Jastrebarskog.

II.
Troškovi izrade planova groblja na području Grada Ja-

strebarskog, prema računu RN-2012-400 tvrtke „Axiom““ 
d.o.o. Čakovec, iznose ukupno s PDV-om 50.906,25 kn, od 
čega će se isplatiti sredstva u iznosu od  40.725,00 kn, kao 
kapitalna pomoć iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2012. 
godinu, broj konta 386: Kapitalne pomoći, kapitalni pro-
jekt: Uređenje groblja, program: Izgradnja groblja, glava 01, 
razdjel: 005- Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, su-
kladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infra-
strukture na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, 
stavak IV. točka 2.: Uređenje svih groblja na području Grada 
Jastrebarskog.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 40.725,00 

kn (četrdesettisućasedamstodvadesetpet kuna) doznačit će se u 
korist žiro-računa tvrtke „Groblja Jastrebarsko“ d.o.o. u Raiffe-
isenbank Austria, broj žiro-računa 2484008-1105948655, naj-
kasnije do 2. studenog 2012. godine.
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IV.
Nadzor nad provedbom odredbi ovog Zaključka obavljat 

će Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebar-
skog.

V.
Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku 

Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/36
URBROJ: 238/12-02-12-11
Jastrebarsko, 18. listopada 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 07/09.) , obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gra-
donačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o čišćenju i održavanju 

slivnika na području grada Jastrebarskog u 2012. 
godini

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će s tvrtkom VODE JASTRE-

BARSKO d.o.o. iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana 47, 
Ugovor o čišćenju i održavanju slivnika na području grada Ja-
strebarskog u 2012. godini. 

II.
Ugovorena vrijednost predmetnih radova iznosi 49.725,00 

kn (slovima: četrdesetdevettisućasedamstodvadesetpet kuna i 
nula lipa), uključujući PDV od 25%. 

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel 

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

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

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/35
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 11. listopada 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) obnašatelj duž-

nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika, donio je

ZAKLJUČAK 
o sufinanciranju održavanja mjesnog groblja u 

Draganiću

I.
Odobrava se jednokratna financijska pomoć Općini Draga-

nić za sufinanciranje održavanja groblja u Draganiću u 2012. 
godini. 

II.
Odobrena sredstva u iznosu od 20.000,00 kn (slovima: 

dvadesettisuća kuna) isplatit će se iz Proračuna Grada Jastre-
barskog za 2012. godinu, broj konta 363 Pomoći unutar općeg 
proračuna-sufinanciranje, aktivnost Održavanje groblja, pro-
gram: Održavanje komunalne infrastrukture, glava 01, razdjel: 
005- Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostor-
no uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, sukladno 
Programu održavanja komunalne infrastrukture na području 
Grada Jastrebarskog za 2012. godinu.

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 20.000,00 

kn (dvadesettisuća kuna) doznačit će se u korist žiro-računa 
Općine Draganić, OIB: 45803800853, (Karlovačka banka, 
broj žiro-računa: 2400008-1809000001) najkasnije do 31. li-
stopada 2012. godine.

IV.

Zadužuje se Općina Draganić da dostavi izvješće o utrošku 
sredstava Upravnom odjelu za stambeno-komunalne poslove, 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada 
Jastrebarskog, najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.

V.
Ovaj će Zaključak biti objavljen u „Službenom vjesniku 

Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/36
URBROJ: 238/12-02-12-9
Jastrebarsko, 18. listopada 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) obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika, donio je 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju Radne skupine za koncept prometnog 

rješenja na državnim cestama  
na području Grada Jastrebarskog 

Članak 1.
Za članove Radne skupine za koncept prometnog rješenja 
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na državnim cestama na području Grada Jastrebarskog ime-
nuju se:

1. Tomislav Preprotić, dipl.ing.arh., Zagrebačka županija, 
voditelj Upravnog odjela za prostorno uređenje, grad-
nju i zaštitu okoliša, Ispostava Jastrebarsko- predsjed-
nik, 

2. Mladen Lončarić, dipl.ing.građ., Grad Jastrebarsko, 
viši savjetnik u Upravnom odjelu za stambeno-komu-
nalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i ge-
odetske poslove- član,

3. predstavnik “Hrvatskih cesta”, Zagreb (imenovat će ga 
“Hrvatske ceste”) - član.

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

će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/12-01/36
URBROJ: 238/12-02-12-8
Jastrebarsko, 18. listopada 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 07/09) obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o održavanju nerazvrstanih 
i lokalnih cesta u zimskom razdoblju 2012/2013. 

godine za područje Grada Jastrebarskog

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o održavanju neraz-

vrstanih i lokalnih cesta u zimskom razdoblju 2012/2013. go-
dine za područje Grada Jastrebarskog s trgovačkim društvom 
„CESTE JASTREBARSKO“ d.o.o. iz Jastrebarskog, Ulica dr. 
Franje Tuđmana.

II.
Sredstva potrebna za održavanje Operativnim planom utvr-

đenih nerazvrstanih i dijela lokalnih cesta na području Grada 
Jastrebarskog u zimskom razdoblju 2012/2013. godine osigu-
rana su u Proračunu Grada Jastrebarskog, u Programu održava-
nja komunalne infrastrukture – održavanje nerazvrstanih cesta.      

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel 

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

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

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/12-01/37
URBROJ: 238/12-02-12-11
Jastrebarsko, 26. listopada 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izvođenju radova na 

produžetku javne rasvjete na području Grada 
Jastrebarskog

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izvođenju radova 

na produžetku javne rasvjete na području Grada Jastrebarskog 
s trgovačkim društvom ELEKTROKOVINA d.o.o. za proi-
zvodnju, trgovinu i usluge, iz Hrvatskog Leskovac, Stara cesta 
32, zastupanog po direktoru Josipu Kunoviću.

II.
Radovi na postavljanju produžetka javne rasvjete za pod-

ručje Grada Jastrebarskog iz točke I. ovog Zaključka, obaviti 
će se za sljedeće dionice naselja:

  1. Brezari – Breg,
  2. Brezari – odvojak za pilanu,
  3. Celine – Celinski breg,
  4. Črnilovec – odvojak do Pozderca,
  5. Gornja Reka – Šipkovica,
  6. Hrašća – odvojak za kapelu Sv. Vida,
  7. Jurjevčani – odvojak prema Stipiću,
  8. Prodin Dol – Klinje,
  9. Prhoć,
10. Plešivica – Veselnica,
11. Plešivica – odvojak iznad Popovića,
12. Plešivica – osvjetljenje spomen obilježja,
13. Plešivica - do podruma,
14. Valškovec – Orešje.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavi-

ti će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/37
URBROJ: 238/12-02-12-13
Jastrebarsko, 29. listopada 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) obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika, donio je 
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ZAKLJUČAK 
o sklapanju Dodatka osnovnog Ugovora o korištenju 

sredstava Fonda za financiranje projekta zaštite 
i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti 
“Očuvanje i učinkovito upravljanje zaštićenog 
područja perivoja dvorca Erdödy” davanjem 

financijske pomoći 

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će s Fondom za zaštitu okoliša 

i energetsku učinkovitost Dodatak osnovnog Ugovora o kori-
štenju sredstava Fonda za financiranje projekta zaštite i očuva-
nja biološke i krajobrazne raznolikosti “Očuvanje i učinkovito 
upravljanje zaštićenog područja perivoja dvorca Erdödy” da-
vanjem financijske pomoći.

II.
Za provedbu ovog Zaključka određuje se Upravni odjel 

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

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

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/41
URBROJ: 238/12-02-12-8
Jastrebarsko, 16. studenoga 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) obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradob-
načelnika, donio je

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o korištenju javne usluge na 

mreži niskog napona za obračunsko mjesto „Stan u 
ulici Braće Kazić 7/IV, Jastrebarsko“ 

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 „Stan u ulici 
Braće Kazić 7/IV, Jastrebarsko“.  

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

plaćat će se  naknada na temelju obračunskih mjernih podata-
ka s obračunskog mjernog mjesta prema reguliranim cijenama 
električne energije, uz uvažavanje tarifnog modela.

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel 

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

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

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/41
URBROJ: 238/12-02-12-9
Jastrebarsko,16. studenoga 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) obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika, donio je

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o prijenosu Ugovora o 

korištenju javne usluge na mreži niskog napona za 
„Stan u ulici Braće Kazić 7/IV, Jastrebarsko“ 

I.
Daje se suglasnost na prijedlog Ugovora o prijenosu Ugo-

vora o korištenju javne usluge na mreži niskog napona za 
„Stan u ulici Braće Kazić 7/IV, Jastrebarsko“, kojeg sklapaju 
Grad Jastrebarsko i Heraković-Staničić Nada, Braće Kazić 7/
IV, Jastrebarsko, uz suglasnost HEP-ODS-a, Elektra Karlovac.

II.
Prijedlog Ugovora o prijenosu Ugovora o korištenju javne 

usluge na mreži niskog napona za „Stan u ulici Braće Kazić 
7/IV, Jastrebarsko“ prilaže se ovom Zaključku i čini njegov 
sastavni dio.

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel 

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

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

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/41
URBROJ: 238/12-02-12-10
Jastrebarsko, 16. studenoga 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) obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika, donio je



26. studenoga 2012. SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG Broj 9 - Stranica 325

ZAKLJUČAK 
o kapitalnoj financijskoj pomoći „Vodama 
Jastrebarsko“ d.o.o. za izradu elaborata za 

analizu gubitaka vode, implementaciju mjerne 
opreme za javnu vodoopskrbu na području 

Grada Jastrebarskog i za izgradnju magistralnog 
cjevovoda  

Jurjevčani-Stankovo

I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć „Vodama Jastre-

barsko“ d.o.o. za izradu elaborata za analizu gubitaka vode, 
implementaciju mjerne opreme (sanaciju gubitaka vode) za 
javnu vodoopskrbu na području Grada Jastrebarskog i za iz-
gradnju magistralnog cjevovoda Jurjevčani-Stankovo. 

Izvedbom radova na navedenim projektima osigurat će se 
kvalitetnija vodoopskrba na području Grada Jastrebarskog.

II.
Troškovi izrade elaborata za analizu gubitaka vode, im-

plementacije mjerne opreme i izgradnje vodovoda Jurjevčani-
Stankovo iz st. I. ovog Zaključka iznose ukupno 200.783,79 
kn, a sastoje se od: a) troška izrade elaborata gubitaka vode 
vodoopskrbnog sistema Grada Jastrebarskog, prema internoj 
situaciji „Voda Jastrebarsko“ d.o.o. br.12/0011 od 16. listopa-
da 2012., u iznosu od 69.900,00 kn, b) troška implementacije 
mjerne opreme (sanacije gubitaka vode) na vodoopskrbnoj 
mreži Grada Jastrebarskog, prema internoj situaciji „Voda Ja-
strebarsko“ d.o.o. br.12/0014 od 2. studenoga 2012., u iznosu 
od 62.662,60 kn i c) troška izgradnje magistralnog vodovoda 
Jurjevčani-Stankovo, prema internoj situaciji „Voda Jastre-
barsko“ d.o.o. br.12/0015 od 2. studenoga 2012., u iznosu 
od 68.221,19 kn, pa će Grad Jastrebarsko isplatiti sredstva u 
ukupnom iznosu od  200.783,79 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, prostor-
no uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, sukladno 
Programu gradnje komunalnih vodnih građevina na području 
Grada Jastrebarskog za 2012. 

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 200.783,79 

kn (slovima: dvjestotisućasedamstoosamdesettri kune i sedam-
desetdevet lipa) doznačit će se u korist žiro-računa „Voda Ja-
strebarsko“ d.o.o u Raiffeisenbank Austria d.d., broj žiro-ra-
čuna 2484008-1101514353, najkasnije do 17. prosinca 2012.

IV.
Nadzor nad provedbom odredbi ovog Zaključka obavljat 

će Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebar-
skog.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/12-01/41
URBROJ: 238/12-02-12-6
Jastrebarsko,16. studenoga 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) obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika, donio je

ZAKLJUČAK 
o kapitalnoj financijskoj pomoći „Vodama 

Jastrebarsko“ d.o.o. za izradu idejnog rješenja 
i dijelova glavnog projekta kolektora Volavje-

Novaki-Domagović i za izgradnju spojnog kolektora 
C1 s preljevom RB4 i rasteretnim kanalom u 

Jastrebarskom 

I.
Odobrava se kapitalna financijska pomoć „Vodama Jastre-

barsko“ d.o.o. za izradu idejnog rješenja i dijelova glavnog 
projekta kolektora Volavje-Novaki-Domagović i za izgradnju 
spojnog kolektora C1 s preljevom RB4 i rasteretnim kanalom 
u Jastrebarskom. 

Projektiranjem i izgradnjom navedenih građevina dobit će 
se kvalitetna javna odvodnja na tim područjima.

II.
Troškovi projektiranja kolektora Volavje-Novaki-Doma-

gović i izgradnje spojnog kolektora C1 s preljevom RB4 i 
rasteretnim kanalom iz st. I. ovog Zaključka iznose ukupno 
80.555,03 kn, a sastoje se od: a) troška izrade idejnog rješe-
nja i dijelova glavnog projekta kolektora Volavje-Novaki-Do-
magović, prema internoj situaciji „Voda Jastrebarsko“ d.o.o. 
br.12/0012 od 16. listopada 2012., u iznosu od 50.000,00 kn 
i b) troška izgradnje spojnog kolektora C1 s preljevom RB4 i 
rasteretnim kanalom u Jastrebarskom, prema internoj situaciji 
„Voda Jastrebarsko“ d.o.o. br.12/0013 od 2. studenoga 2012., 
u iznosu od 30.555,03 kn, pa će Grad Jastrebarsko isplatiti 
sredstva u ukupnom iznosu od 80.555,03 kn, kao kapitalnu po-
moć iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, broj 
konta 386 Kapitalne pomoći, kapitalni projekt: Izgradnja ka-
nalizacije, program: Izgradnja vodovoda i kanalizacije, glava 
01, razdjel: 005- Upravni odjel za stambeno-komunalne po-
slove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove, 
sukladno Programu gradnje komunalnih vodnih građevina na 
području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu. 

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka u iznosu od 80.555,03 

kn (slovima: osamdesettisućapetstopedesetpet kuna i tri lipe) 
doznačit će se u korist žiro-računa „Voda Jastrebarsko“ d.o.o 
u Raiffeisenbank Austria d.d., broj žiro-računa 2484008-
1101514353, najkasnije do 17. prosinca 2012. godine.
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IV.
Nadzor nad provedbom odredbi ovog Zaključka obavljat 

će Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebar-
skog.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/12-01/41
URBROJ: 238/12-02-12-7
Jastrebarsko,16. studenoga 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora o izvođenju geodetskih radova 
na izmjeri i izradi parcelacijskog elaborata za S-3, 

S-4 i T-10 prometnice u Gospodarskoj zoni Jalševac 
u Jastrebarskom

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izvođenju geodet-

skih radova na izmjeri i izradi parcelacijskog elaborata za dije-
love sekundarnih prometnica S-3 i S-4 te dijela tercijarne pro-
metnice T-10, ukupne dužine 762 m (28 katastarskih čestica), 
k.o. Cvetković, u gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom 
s tvrtkom „GEO-LAND“, vl. Ivan Lončarić iz Jastrebarskog, 
Bana Josipa Jelačića 80.  

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz članka 1. ovog Zaključ-

ka isplatiti će se naknada u iznosu od 31.000,00 kuna, uve-
ćano za PDV u iznosu od 7.750,00 kuna, što ukupno iznosi 
38.750,00 kuna.

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. godi-
nu, razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, kapitalni pro-
jekt: Razvoj gospodarske zone Jalševac, konto: 323.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel 

za gospodarstvo Grada Jastrebarskog.

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

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/12-01/37
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 26. kolovoza 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 24. Programa potpore poljoprivredi i 
ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2012. godinu („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 09/11 i 05/12) i član-
ka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog“, broj 7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika 
Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o isplati subvencije za projekte ruralnog razvoja 
u 2012. godini - kapitalna pomoć za izgradnju/

adaptaciju objekata

I.
Odobrava se isplata subvencije za projekte ruralnog ra-

zvoja u 2012. godini, kapitalna pomoć za izgradnju/adaptaciju 
objekata, po korisnicima i iznosima kako slijedi:

R
.b

.

Prezime i ime Opis ulaganja Iznos (kn)
Uplatni 
račun

1.
Ladašić 
Marijan (Jelica)
Stankovo 1B

Adaptacija prostora za 
preradu i skladištenje 
sira

4.390,00 2340009-
3110323402

2. Slavica Banić
G. Kupčina 3

Adaptacija gnojne 
jame 2.330,00 2360000-

3112947261

3. Ljiljana Holetić
G. Kupčina 34

Adaptacija gnojne 
jame 11.155,00 2360000-

1101995287

4. Velimir Jagunić
Plešivica 25

Adaptacija 
gospodarske zgrade 19.117,00 2360000-

1101322811

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

točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za 
2012. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: pot-
pore projektima ruralnog razvoja, konto: 386.

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

Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/34
URBROJ: 238/12-2-12-11
Jastrebarsko, 4. listopada 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), obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika, donosi
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ZAKLJUČAK 
o financijskoj pomoći Udruženju obrtnika 

Jastrebarsko, T. Smičiklasa 3, Jastrebarsko

I.
Odobrava se financijska pomoć Udruženju obrtnika Ja-

strebarsko, Tadije Smičiklasa 3, Jastrebarsko, u iznosu od 
30.000,00 kuna za  izradu monografije povodom obilježavanja 
40-te obljetnice Udruženja.

II.
Odobrena sredstva predviđena su u proračuna grada Jastre-

barskog za 2012. godinu, Program: razvoj malog gospodar-
stva, aktivnost: razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzet-
ništva, konto: 381.

III.
Isplata odobrene financijske pomoći izvršit će se nakon 

potpisanog ugovora kojim će se utvrditi međusobna prava i 
obveze te namjensko korištenje dodijeljenih financijskih sred-
stava.

IV:
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Grada 

Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/34
URBROJ: 238/12-02-12-12
Jastrebarsko, 4. listopada 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), obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj pomoći ŠRD JASTREBARSKO, 

Mladinska 12, Jastrebarsko

I.
Odobrava se financijska pomoć Športskom ribolovnom 

društvu Jastrebarsko, Tadije Mladinska 12, Jastrebarsko, u 
iznosu od 10.000,00 kuna za izradu ribolovno-gospodarske 
osnove za unapređenje ribarstva na ribolovnom području 
„Sava“, ribolovnoj zoni kojom gospodari ŠRD Jastrebarsko.

II.
Odobrena sredstva predviđena su u proračuna grada Ja-

strebarskog za 2012. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, 
aktivnost: sufinanciranje rada poljoprivrednih udruga, konto: 
381.

III.
Isplata odobrene financijske pomoći izvršit će se nakon 

potpisanog ugovora kojim će se utvrditi međusobna prava i 

obveze te namjensko korištenje dodijeljenih financijskih sred-
stava.

IV.
Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Grada 

Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/34
URBROJ: 238/12-02-12-13
Jastrebarsko, 4. listopada 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 24. Programa potpore poljoprivredi i 
ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2012. godinu („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 09/11 i 05/12) i član-
ka 48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog“, broj 7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika 
Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o isplati subvencije za projekte ruralnog razvoja u 
2012. godini - kapitalna pomoć za nabavu opreme

I.
Odobrava se isplata subvencije za projekte ruralnog razvo-

ja u 2012. godini, kapitalna pomoć za nabavu opreme, po kori-
snicima i iznosima kako slijedi:

R
.b

.

Prezime i ime Naziv opreme Iznos (kn)
Uplatni 
račun

1.
PG ŠEMBER
vl. Zdenko Šember
Pavlovčani 11b

- čepilica
- atomizer
- bačva

10.000,00 2484008-
1101142338

2.
PG KURTALJ
vl. Drago Kurtalj
Plešivica 59

- pneumatska 
  preša 10.000,00 2500009-

1101271881

3.
PG KORAK vl. 
Velimir Korak
Plešivica 34

- sistem za  
  hlađenje
- pumpa

7.524,00 2340009-
1150134223

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

točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za 
2012. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: pot-
pore projektima ruralnog razvoja, konto: 386.

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

Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/36
URBROJ: 238/12-02-12-6
Jastrebarsko, 18. listopada 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 24. Programa potpore poljoprivredi i 
ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2012. godinu („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 9/11 i 5/12) i članka 
48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Ja-
strebarskog“, broj 7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika 
Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika 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. Marijan Kufrin
Stankovo 12 6.500,00 2484008-1101809000

2. Velimir Korak
Plešivica 34 19.500,00 2340009-1150134223

UKUPNO 26.000,00

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: ra-
zvoj vinogradarstva, konto: 352.

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

Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/36
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 18. listopada 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09.), obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora o obavljanju geodetsko-

katastarskih usluga u svrhu izmjere poljoprivrednog 
zemljištau k.o. Cvetković, Jastrebarsko

I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o obavljanju geo-

detsko-katastarskih usluga u svrhu izmjere poljoprivrednog 
zemljišta u vanknjižnom vlasništvu RH, na području k.o. 
Cvetković, na lokaciji između ceste Cvetković – Domagović i 
željezničke pruge, ukupne površine cca 65 ha, s tvrtkom „GE-
OPLAN d.o.o.“, A. Cesarca 15, Slavonski Brod. 

II.
Za poslove utvrđene Ugovorom iz članka 1. ovog Zaključ-

ka isplatiti će se naknada u iznosu od 23.665,00 kuna, uve-

ćano za PDV u iznosu od 5.916,25 kuna, što ukupno iznosi 
29.581,25 kuna.

III.
Financijska sredstva navedena u točki 2. ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2012. go-
dinu, razdjel 004, Upravni odjel za gospodarstvo, program: 
razvoj poljoprivrede, aktivnost: katastarska izmjera zemljišta, 
konto: 363.

IV.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel 

za gospodarstvo Grada Jastrebarskog.

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

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/12-01/36
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 18. listopada 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članaka 4. i 6. Odluke o uvjetima, načinu i po-
stupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastre-
barskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/11), a 
u vezi s člankom 128. Zakona o prostornom uređenju i grad-
nji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 
i 55/12) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09), obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika 
donosi 

ZAKLJUČAK 
o prodaji nekretnina u vlasništvu  

Grada Jastrebarskog 

I.
Odobrava se prodaja nekretnina, koje u naravi predstav-

ljaju dijelove neizgrađenog građevinskog zemljišta, i to: dio 
k.č.br. 1278, u površini 98 m2, dio k.č.br. 1279, u površini od 
145 m2 i dio k.č.br.3703/1, u površini od 602 m2, sve k.o. Cvet-
ković u zoni obuhvata GZ Jalševac, Rački Josipu, Stankovo 
54, Jastrebarsko, radi formiranja građevinske čestice suklad-
no parcelacijskom elaboratu klasa: 350-05/12-02/25, urbroj: 
238/1-18-05/1-12-2 od 30. svibnja 2012. godine, i Rješenju 
o uvjetima građenja, klasa: UP/I-361-06/11-01/37, urbroj: 
238/1-18-05/1-12-18, od 27. siječnja 2012. godine.

II.
Naknada za nekretnine iz točke I. ovog Zaključka utvrđuje 

se u ukupnom iznosu od 169.000,00 kuna, temeljem Elabo-
rata procjene vrijednosti zemljišta izrađenog od strane C.T.B. 
d.o.o., Zagrebačka 12, Jastrebarsko, kojim su predmetne ne-
kretnine procijenjene na jedinični iznos od 200,00 kn/m2.
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III.
Na temelju ovog Zaključka Grad Jastrebarsko i Rački Josip 

iz Jastrebarskog, Stankovo 54, sklopit će Ugovor o kupoproda-
ji nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog iz točke I. ovog 
Zaključka.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/36
URBROJ: 238/12-02-12-7
Jastrebarsko, 18. listopada 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), obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj pomoći pčelarskom društvu „LIPA“ 

za organizaciju manifestacije „Dani meda“

I.
Odobrava se financijska pomoć pčelarskom društvu 

„LIPA“ iz Jastrebarskog u iznosu od 10.000,00 kuna za  or-
ganizaciju manifestacije „Dani meda“, koja se održava od 30. 
studenog do 09. prosinca 2012. godine u Jastrebarskom.  

II.
Odobrena sredstva osigurana su u Proračunu Grada Jastre-

barskog za 2012. godinu, razdjel 004, program: razvoj gospo-
darstva, aktivnost: turizam, osnovni račun 381.

III.
Isplata odobrene financijske pomoći izvršit će se nakon 

potpisanog ugovora kojim će se utvrditi međusobna prava i 
obveze te namjensko korištenje dodijeljenih financijskih sred-
stava. 

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

će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/12-01/37
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 26. listopada 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), obnašatelj duž-

nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj pomoći udruzi „Portugizac Plešivica“ 

za organizaciju manifestacije „Dani portugisca 
Plešivica“

I.
Odobrava se financijska pomoć udruzi Portugizac Pleši-

vica, Plešivica bb, Jastrebarsko, u iznosu  15.000,00 kuna za 
organizaciju manifestacije „Dani portugisca Plešivica“ koja će 
se održati od 26. do 28. listopada 2012. godine u Zagrebu. 

II.
Odobrena sredstva osigurana su u Proračunu Grada Jastre-

barskog za 2012. godinu, razdjel 004, program: razvoj gospo-
darstva, aktivnost: turizam, osnovni račun 381.

III.
Isplata odobrene financijske pomoći izvršit će se nakon 

potpisanog ugovora kojim će se utvrditi međusobna prava i 
obveze te namjensko korištenje dodijeljenih financijskih sred-
stava. 

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

će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/12-01/37
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 26. listopada 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Temeljem članka 32. Programa potpore gospodarstvu, obrt-
ništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog 
za 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 
09/11 i 05/12) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), gradonačelnik 
Grada Jastrebarskog  donosi

ZAKLJUČAK 
o dodjeli subvencije za početak poslovanja obrtnika  

u 2012. godini

I.
Odobrava se isplata subvencije za početak poslovanja obrt-

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

Naziv obrta Namjena Odobreni 
iznos (kn) Žiro-račun

Frizerski salon
“JASMINA”
Vl. Jasmina Jurčić
Braće Kazić 16

Nabava opreme 5.000,00 2400008-
1110154600
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Frizerski salon
Vl. Franjo Horvat
Braće Radić 1A

Troškovi otvaranja
Sredstva za rad 5.000,00 2484008-

3111195017

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

točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna grada Jastrebarskog za 
2012. godinu, razdjel 004, aktivnost: razvoj obrtništva, malog 
i srednjeg poduzetništva, osnovni račun: 352.

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

Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/39
URBROJ: 238/12-02-12-9
Jastrebarsko, 8. studenoga 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 24. Programa potpore poljoprivredi i 
ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2012. godinu („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 9/11 i 5/12) i članka 
48. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Ja-
strebarskog“, broj 7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika 
Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o isplati subvencije za nabavu sadnica jagoda  

u 2012. godini

I.
Odobrava se isplata subvencije za nabavu sadnica jagoda u 

2012. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:

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

1. Gregorić Damir
Hrastje Pl. 3E 9.000 2.700,00 2360000-

3112721962

2. Jerečić Stjepan
D. Desinec 51 24.000 7.200,00 2360000-

3112855395

3. Beg Tomo
Trešnjevka 27 10.400 3.120,00 2340009-

3102323832
UKUPNO 43.400 13.020,00

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: ra-
zvoj voćarstva i povrtlarstva, konto: 352.

III.
Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Grada 

Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/42
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 22. studenoga 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 4. Odluke o uvjetima i postupku sufi-
nanciranja cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza 
učenicima srednjih škola („Službeni vjesnik Grada Jastrebar-
skog“, broj 06/10) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gra-
donačelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o visini sufinanciranja cijene mjesečne karte za 
javni cestovni i željeznički međumjesni prijevoz 

učenicima srednjih škola s područja Grada 
Jastrebarskog u razdoblju od 01. rujna 2012.  

do 31. prosinca 2012. godine

I.
Utvrđuje se visina sufinanciranja cijene mjesečne karte za 

javni međumjesni željeznički prijevoz učenicima srednjih ško-
la s područja Grada Jastrebarskog, koji su temeljem Odluke 
Grada Jastrebarskog ostvarili pravo na sufinanciranje cijene 
prijevoza, u iznosu od 25% za razdoblje od 01. rujna 2012. do 
31. prosinca 2012. godine. 

II.
Utvrđuje se visina sufinanciranja cijene mjesečne karte za 

javni međumjesni cestovni prijevoz učenicima srednjih škola s 
područja Grada Jastrebarskog, koji su temeljem Odluke Grada 
Jastrebarskog ostvarili pravo na sufinanciranje cijene prijevo-
za, u razdoblju od 01. rujna 2012. do 31. prosinca 2012. godine 
na način kako slijedi:

 – u iznosu od 25% za učenike koji s područja Grada Jastre-
barskog putuju u srednje škole na području Grada Karlovca

 – u iznosu od 25% za učenike koji s područja Grada Jastre-
barskog putuju u srednju školu na području Grada Jastre-
barskog

 – u iznosu od 40% za učenike koji s područja Grada Jastre-
barskog putuju u srednje škole na području Grada Zagreba

III.
Sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka osigurana 

su u proračunu Grada Jastrebarskog za 2012. godinu u Pro-
gramu javnih potreba u društvenim djelatnostima, Program: 
Srednjoškolsko i visoko obrazovanje, Aktivnost: Sufinancira-
nje cijene prijevoza.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
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V.
Stupanjem na snagu ovog Zaključka stavlja se izvan sna-

ge Zaključak o visini sufinanciranja cijene mjesečne karte za 
javni cestovni i željeznički prijevoz učenicima srednjih škola 
s područja Grada Jastrebarskog u razdoblju od 01.09.2012. do 
31.12.2012. godine., Klasa: 022-06/12-01/28, Urbroj: 238/12-
02-12-4 od 30. kolovoza 2012.

KLASA: 022-06/12-01/33
URBROJ: 238/12-02-12-10
Jastrebarsko, 28. rujna 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) obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika  donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Osnovnoj školi  

“Ljubo Babić”

I.
Odobrava se financijska potpora Osnovnoj školi “Ljubo 

Babić” u iznosu od 5.000,00 kn (pet tisuća kuna), u svrhu sufi-
nanciranja obilježavanja Dana učitelja.

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

računske rezerve, na žiro račun 2360000-1101535085, na ime 
Osnovne škole “Ljubo Babić”, Jastrebarsko.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/34
URBROJ: 238/12-02-12-7
Jastrebarsko, 4. listopada 2012. 

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (re-
gionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 48. Statuta 
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 
broj 07/09) Obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastre-
barskog, Zamjenik gradonačelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi punog projektnog 
prijedloga „Development of inclusive preschool 

model“

Članak 1.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izradi punog pro-

jektnog prijedloga „Development of inclusive preschool mo-
del“ za prijavu na EU natječaj IPA IV komponenta – Razvoj 
ljudskih potencijala s ADD tim d.o.o. za usluge savjetovanja i 
edukacije u neprofitnom sektoru, Iblerov trg 9, Zagreb.

Članak 2.
Za provedbu ovog Zaključka potrebna su sredstva u iznosu 

od 20.000,00 kn (dvadeset tisuća kuna), a koja sredstva su osi-
gurana u proračunu Grada Jastrebarskog.

Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/34
URBROJ: 238/12-02-12-9
Jastrebarsko, 4. listopada 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 3. Odluke o uvjetima i načinu ostvari-
vanja prava na novčanu pomoć za nabavu udžbenika učenici-
ma osnovne škole za školsku godinu 2012./2013. (“Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 07/12) i članka 48. Statuta 
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” 
broj 7/09), obnašatelj dužnosti gradonačelnika Grada Jastre-
barskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o visini iznosa novčane pomoći za nabavu  

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

I.
Visina novčane pomoći za nabavu udžbenika učenicima 

osnovne škole za školsku godinu 2012./2013. iznosi:
 – učenicima od 1. do 4. razreda 300,00 kn
 – učenicima od 5. do 8. razreda 750,00 kn

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

računu Grada Jastrebarskog za 2012. godinu, Program: Soci-
jalna zaštita, Aktivnost: Socijalna pomoć stanovništvu koja 
nije obuhvaćena redovnim socijalnim programom – Pomoć 
obiteljima i kućanstvima – udžbenici.

III.
Novčanu pomoć za nabavu udžbenika, nositeljima pred-

metnog prava, isplatiti će Upravni odjel za financije Grada Ja-
strebarskog u roku od 8 dana, računajući od dana pravomoćno-
sti Rješenja o priznavanju prava na novčanu pomoć za nabavu 
udžbenika.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit 

će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
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KLASA: 022-06/12-01/34
URBROJ: 238/12-02-12-10
Jastrebarsko, 04. listopada 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09), obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika donosi

ZAKLJUČAK

I.
Odobrava se isplata iznosa od ukupno 2.000,00 kn (slovi-

ma: dvijetisućekuna) kao nagrada za sudjelovanje na „Sajmu 
mogućnosti“ učenicama Osnovne škole Ljubo Babić - Jastre-
barsko, na ime godišnje članarine u udruzi K.A.O.S. za učeni-
ce Paulinu Novosel (p.š. Desinec) i Mateu Fratrić (o.š. Ljubo 
Babić), po 1.000,00 kn za svaku.

Sredstva iz stavka 1. ove točke isplatit će se na žiro-račun 
udruge K.A.O.S., broj: 2340009-1110447791.

II.
Financijska sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana 

su u Proračunu grada Jastrebarskog za 2012. godinu, Aktivnost 
A700103 – Vijeće za prevenciju.

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

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/12-01/35
URBROJ: 238/12-02-12-6
Jastrebarsko, 11. listopada 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) obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj Društvu naša djeca Jastrebarsko 

I.
Odobrava se financijska potpora Društvu naša djeca Ja-

strebarsko u iznosu od 87.922,68 kn (osamdesetisedam tisuća 
devetstodvadesetidvije kune i šezdesetiosam lipa), u svrhu su-
financiranju projekta “Ljetna igraonica 2012.”.

II.
Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proračuna 

Grada Jastrebarskog, temeljem Programa javnih potreba u 
sportu, AKTIVNOST: Sport - ostali korisnici - Tekuće dona-
cije – Društvo naša djeca Jastrebarsko – ljetna i zimska igra-
onica.

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

đu ovlaštenih osoba Grada Jastrebarskog i Društva naša djeca 
Jastrebarsko bude zaključen Ugovor o financijskoj potpori ko-
jim 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: 022-06/12-01/36
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 18. listopada 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 07/09) obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o kapitalnoj donaciji za 

obnovu krovišta na kapeli u Malunju, RKT župa 
Sveta Jana, Gorica Svetojanska

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o kapitalnoj donaciji 

za obnovu krovišta na kapeli u Malunju, sa RKT Župom Sveta 
Jana , Gorica Svetojanska 23 za iznos od 18.528,13 kuna, radi 
pokrivanja troškova obnove krovišta na kapeli u Malunju. 

II.
Navedena financijska sredstva iz točke I. ovog Zaključka, 

predviđena su u Proračunu za 2012. godinu kao sredstva za 
vjerske zajednice (razdjel 003: Upravni odjel za društvene dje-
latnosti; program: Religijske, kulturne i druge službe - kapital-
ne donacije vjerskim zajednicama)

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel 

za za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavi-

ti će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/36
URBROJ: 238/12-02-12-10
Jastrebarsko, 18. listopada 2012.
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Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09), obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o tekućoj donaciji Udruzi edukacijom protiv raka 

dojke Zagrebačke županije

I.
Odobrava se tekuća donacija Udruzi edukacijom protiv 

raka dojke, Zagrebačke županije, Augusta Šenoe 45, Velika 
Gorica, u iznosu od 1.500,00 kn (tisućuipetsto kuna), u svrhu 
obavljanja redovne djelatnosti.

II.
Sredstva će biti isplaćena iz Proračuna Grada Jastrebar-

skog za 2012. godinu, iz proračunske rezerve, na žiro račun 
Udruge: 2360000-1101434714.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/37
URBROJ: 238/12-02-12-7
Jastrebarsko, 26. listopada 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 07/09), obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi Procjene ugroženosti 
od požara i tehnoloških eksplozija s tvrtkom V-ING 

d.o.o., Dol bb, Krašić

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izradi Procjene 

ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija s tvrtkom V-
ING d.o.o., Dol bb, Krašić.

II.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka 

osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2012. godi-
nu.

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel 

za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

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

u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/38 
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 2. studenoga 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 07/09), obnašatelj duž-
nosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradona-
čelnika, donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o pružanju usluga tiska 

pozivnica, plakata i kataloga s Nenadom Vibohom, 
vlasnikom obrta „RO-ŽE“ Okićko naselje 29, 

Jastrebarsko

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o pružanju usluga ti-

ska pozivnica, plakata i kataloga s Nenadom Vibohom, vlasni-
kom obrta „RO-ŽE“, Okićko naselje 29, Jastrebarsko.

II.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka 

osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2012. godi-
nu.

III.
Za provođenje ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel 

za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog.

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

u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/12-01/38
URBROJ: 238/12-02-12-7
Jastrebarsko, 2. studenoga 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 
Jastrebarskog za 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Ja-
strebarskog”, broj 9/11) obnašatelj dužnosti gradonačelnika 
Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Udruzi jasličara Jaska 
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I.
Odobrava se financijska potpora Udruzi jasličara Jaska u 

iznosu od 24.000,00 kn (dvadesetičetiri tisuće kuna), u svrhu 
sudjelovanja na Međunarodnoj izložbi jaslica u Rimu. 

II.
Odobrena financijska potpora isplatit će se iz proraču-

na Grada Jastrebarskog, temeljem Programa javnih potreba 
u društvenim djelatnostima, Program: Religijske, kulturne i 
druge službe, Aktivnost: Rashodi za usluge - Ostale usluge za 
komunikaciju i prijevoz.

III.
Odobrena financijska potpora isplatit će se po predraču-

nu nakon što između ovlaštenih osoba Grada Jastrebarskog i 
Udruge jasličara Jaska bude zaključen Ugovor o financijskoj 
potpori kojim će ugovorne strane utvrditi međusobna prava i 
obaveze.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/39 
URBROJ: 238/12-02-12-7
Jastrebarsko, 8. studenoga 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 
Jastrebarskog za 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Ja-
strebarskog”, broj 9/11) obnašatelj dužnosti gradonačelnika 
Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori  

Dijabetičkom društvu Jastrebarsko

I.
Odobrava se financijska potpora Dijabetičkom društvu Ja-

strebarsko u iznosu od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna), u svrhu 
organiziranja 3. Susreta klubova i udruga dijabetičara grada 
Zagreba i Zagrebačke županije.

II.
Navedeni iznos predviđen je Programom javnih potreba u 

društvenim djelatnostima za 2012. godinu, Program: Socijalna 
zaštita - tekuće donacije udrugama, a isplatit će na žiro račun 
2390001-1100345105 otvoren kod Hrvatske poštanske banke, 
na ime Dijabetičkog društva Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2, 
Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se Dijabetičko društvo Jastrebarsko da Uprav-

nom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog do-

stavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sred-
stava do 1. siječnja 2012.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/39
URBROJ: 238/12-02-12-8
Jastrebarsko, 8. studenoga 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 članka 4. Odlu-
ke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih 
i drugih prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog (“Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 2/10) obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika 
donosi

ZAKLJUČAK 
o dodjeli prostora na privremeno korištenje 

Nogometnom klubu Sveta Jana

I.
Nogometnom klubu Sveta Jana dodjeljuje se na privreme-

no korištenje sljedeći prostor:
 – prostorija u prizemlju u Društvenom domu u Gorici Sve-
tojanskoj bb, katastarska čestica broj 4031 k.o. Sveta Ana, 
površine 27,70 m2, kako je označeno na tlocrtu u prilogu 
ovog Zaključka.

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

dodjeljuju na privremeno korištenje, utvrdit će se u Ugovoru 
između Grada Jastrebarskog i Nogometnog kluba Sveta Jana.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/12-01/39 
URBROJ: 238/12-02-12-4
Jastrebarsko, 8. studenoga 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 članka 4. Odlu-
ke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih 
i drugih prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog (“Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 2/10) obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika 
donosi
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ZAKLJUČAK 
o dodjeli prostora na privremeno korištenje  

KUD-u Sveta Jana

I.
KUD-u Sveta Jana dodjeljuje se na privremeno korištenje 

sljedeći prostor:
 – prostorija na katu u Društvenom domu u Gorici Svetojan-
skoj bb, katastarska čestica broj 4031 k.o. Sveta Ana, povr-
šine 53,70 m2, kako je označeno na tlocrtu u prilogu ovog 
Zaključka.

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

dodjeljuju na privremeno korištenje, utvrdit će se u Ugovoru 
između Grada Jastrebarskog i KUD-a Sveta Jana.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/12-01/39
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 8. studenoga 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 članka 4. Odlu-
ke o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnih 
i drugih prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog (“Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 2/10) obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika 
donosi

ZAKLJUČAK 
o dodjeli prostora na privremeno korištenje 

Svetojanskim mažoretkinjama

I.
Svetojanskim mažoretkinjama dodjeljuje se na privremeno 

korištenje sljedeći prostor:
 – prostorija na katu u Društvenom domu u Gorici Svetojan-
skoj bb, katastarska čestica broj 4031 k.o. Sveta Ana, povr-
šine 14,50 m2, kako je označeno na tlocrtu u prilogu ovog 
Zaključka.

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

dodjeljuju na privremeno korištenje, utvrdit će se u Ugovoru 
između Grada Jastrebarskog i Svetojanskih mažoretkinja.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/12-01/39
URBROJ: 238/12-02-12-6
Jastrebarsko, 8. studenoga 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 
Jastrebarskog za 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Ja-
strebarskog”, broj 9/11, 5/12) obnašatelj dužnosti gradonačel-
nika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori UHBDDR Ogranak 

Jastrebarsko

I.
Odobrava se financijska potpora UHBDDR Ogranak Ja-

strebarsko u iznosu od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna), u svrhu 
obilježavanja 17 godina VRO Oluje i 21. godišnjice sjećanja 
na žrtve Vukovara.

II.
Navedeni iznos predviđen je Programom javnih potreba u 

društvenim djelatnostima za 2012. godinu, Program: Socijalna 
zaštita - tekuće donacije udrugama, a isplatit će na žiro račun 
2630000-1400141149 otvoren kod Zagrebačke banke, na ime 
UHBDDR Ogranak Jastrebarsko, Cvetković 83, Jastrebarsko.

III.
Obvezuje se UHBDDR Ogranak Jastrebarsko da Uprav-

nom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog do-
stavi 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: 022-06/12-01/42
URBROJ: 238/12-02-12-5
Jastrebarsko, 22. studenoga 2012.  

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (re-
gionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 48. Statuta 
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 
broj 7/09) i Programa javnih potreba u društvenim djelatnosti-
ma na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 9/11) obnašatelj dužnosti 
gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika 
donosi
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ZAKLJUČAK 
o financiranju drugog djelatnika u produženom 

boravku u Područnoj školi Cvetković

I.
Prihvaća se financiranje drugog djelatnika (učiteljice) u 

produženom boravku u Područnoj školi Cvetković u školskoj 
godini 2012./2013.

II.
Sredstva za financiranje plaće i ostalih materijalnih prava 

djelatnice u razdoblju od 01.09.2012. do 31.12.2012. godine 
predviđena su u Proračunu Grada Jastrebarskog u Programu 
javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Gra-
da Jastrebarskog za 2012. godinu te će se isplaćivati za svaki 
mjesec temeljem dostavljenih elemenata za izračun plaće na 
žiro-račun Osnovne škole “Ljubo Babić” Jastrebarsko.

Sredstva za financiranje plaće i ostalih materijalnih prava 
djelatnice u razdoblju od 01.01.2013. do 31.08.2013. godine 
uvrstit će se u prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 
2013. godinu.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/12-01/42
URBROJ: 238/12-02-12-7
Jastrebarsko, 22. studenoga 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

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

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (re-
gionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 48. Statuta 
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 
broj 7/09) i Programa javnih potreba u društvenim djelatnosti-
ma na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu (“Služ-
beni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 9/11, 5/12) obnašatelj 
dužnosti gradonačelnika Grada Jastrebarskog, zamjenik grado-
načelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju sporazuma o financiranju programa 

predškole s Dječjim vrtićem “Didi”

I.
Grad Jastrebarsko sufinancirat će program predškole u 

Dječjem vrtiću “Didi” za Petru Kelečić, Stankovo 97, Jastre-
barsko jer će Petra prema planu upisa u osnovnu školu, nasta-
vu pohađati u Osnovnoj školi Klinča Sela - područnoj školi 
Repišće.

II.
Visina sufinanciranja određuje se u iznosu od 150,00 kn 

(stopedeset kuna) mjesečno, u razdoblju od 1. rujna do 31. pro-
sinca 2012.

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

računu Grada Jastrebarskog, Programom javnih potreba u 
društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog 
za 2012. godinu, Program: predškolski odgoj, Aktivnost: Su-
financiranje predškolskog odgoja u drugim jedinicama lokalne 
samouprave.

IV.
Grad Jastrebarsko sklopit će Sporazum s Dječjim vrtićem 

“Didi” koji je ovlašten za provođenje programa predškole koji 
polazi Petra Kelečić u skladu s kriterijima iz točke I. ovog Za-
ključka, kojim će se urediti međusobna prava i obaveze.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/12-01/42
URBROJ: 238/12-02-12-10
Jastrebarsko, 22. studenoga 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 
Jastrebarskog za 2012. godinu (“Službeni vjesnik Grada Ja-
strebarskog”, broj 9/11, 5/12) obnašatelj dužnosti gradonačel-
nika Grada Jastrebarskog, zamjenik gradonačelnika donosi

ZAKLJUČAK 
o osnivanju koordinacijskog odbora akcije  

“Grad prijatelj djece”

I.
Grad Jastrebarsko uključuje se u akciju “Gradovi i općine 

prijatelji djece”, a radi stvaranja boljih uvjeta za život djece s 
područja Grada Jastrebarskog. 

II.
U svrhu provedbe akcije osniva se Koordinacijski odbor 

kao tijelo za pripremu materijala za provedbu akcije te za ne-
posredan rad s djecom u sljedećem sastavu:

  1. predstavnik Dječjeg vrtića “Radost” Jastrebarsko: Jadran-
ka Stojković

  2.  predstavnici Grada Jastrebarskog: Velimir Kokot i Kle-
mentina Škrabe

  3.  predstavnik Društva Naša djeca Jastrebarsko: Domagoj 
Šlat 

  4.  predstavnik Osnovne škole “Ljubo Babić” Jastrebarsko: 
Sanja Sertić

  5.  predstavnik Srednje škole Jastrebarsko: Helena Beketić 
  6.  predstavnik Centra za kulturu Jastrebarsko: Dragica Seve-

rinac
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  7.  predstavnik Centra za socijalnu skrb Jastrebarsko: Snježa-
na Pavković 

  8.  predstavnik Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji 
- Službe za društvene djelatnosti - Ispostava Jastrebarsko: 
Gordana Pavković-Pasecky 

  9.  predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke župa-
nije: Zvonimira Papeš Ibrišević

10.  predstavnik Centra inkluzivne potpore “Idem” - Podružni-
ca Jastrebarsko: Marina Rasinec Sečen 

11. predstavnici Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog: Mate 
Ivančić i Nadica Žužak 

12. predstavnik Sportske zajednice grada Jastrebarskog: Mla-
den Budinšćak

13.  predstavnik Zajednice kulturno-umjetničkih udruga grada 
Jastrebarskog: Barbara Krčmar

14.  predstavnik Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog: Ve-
dran Boričević

15.  predstavnik tvrtke Vode Jastrebarsko d.o.o.: Nadica Lonča-
rić 

16.  predstavnik Policijske postaje Jastrebarsko: Karolina Ko-
vačević Huljina

17.  predstavnik Hrvatskog Crvenog križa - Gradskog društva 
Crvenog križa Jastrebarsko: Dunja Vlašić

18.  predstavnik Glazbene škole Jastrebarsko: Dragutin Fabija-
nić 
Koordinacijski odbor osniva se na mandat od četiri godine. 

Predsjednik Koordinacijskog odbora je predstavnica Dječjeg 
vrtića “Radost” Jadranka Stojković.

III.
Koordinacijski odbor provodi ciljeve i zadatke prema 

dugoročnom Programu akcije i prema Izvedbenom planu. U 
okviru svojih zadaća Koodrinacijski odbor obvezan je naročito 
štititi prava djece, promicati i unapređivati aktivno sudjelova-
nje djece u svim segmentima društvenog, kulturnog, socijal-
nog, sportskog, vjerskog i obrazovnog života zajednice, kao 
i uključiti sve javne ustanove, udruge i pojedince koji za to 
pokažu interes u ostvarivanje dječjih prava priznatih Konven-
cijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta te u svom radu 
aktivno surađivati sa Središnjim koordinacijskim odborom Sa-
veza društava “Naša djeca” Hrvatske.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/12-01/42
URBROJ: 238/12-02-12-3
Jastrebarsko, 22. studenoga 2012.

Obnašatelj dužnosti gradonačelnika
Zamjenik gradonačelnika

Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r
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