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CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO 
Franje Tuđmana 9  
JASTREBARSKO  
 

Z A P I S N I K 
 
sa 19. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Jastrebarsko, koja je održana 25.03.2017. godine u 
Centru za kulturu Jastrebarsko, dr. Franje Tuđmana 9, Jastrebarsko, s početkom u 18,00 sati.  
 
Nazočni članovi Upravnog vijeća: Josip Cuković, predsjednik, Ljubica Marković, član, Zdenka Popović, 
član  
Ostali nazočni: Dragica Severinac, ravnateljica  
 
Predsjednik Upravnog vijeća, Josip Cuković, pozdravio je prisutne, otvorio sjednicu i predložio 
slijedeći  
 

D n e v n i     r e d : 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća 
2. Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2016. godinu 
3. Financijska izvješća za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine 
4. Cjenik tečaja tamburice 
5. Pitanja i prijedlozi 

 
Konstatira se da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO usvojen. 
 
AD – 1 
Konstatira se da nije bilo primjedbi na zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća te se isti 
JEDNOGLASNO usvaja. 
 
AD – 2 
Izvješće o radu Centra za kulturu jastrebarsko za 2016. godinu ukratko je obrazložila ravnateljica 
Centra Dragica Severinac.  
Nakon kraće diskusije Upravno vijeće donosi ODLUKU kojom se Izvješće o radu Centra za kulturu za 
2016. godinu JEDNOGLASNO usvaja te se upućuje Gradskom vijeću grada Jastrebarsko na raspravu i 
usvajanje. 
 
AD – 3 
Financijska izvješća za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine ukratko je obrazložila Zdenka Popović. 
Nakon kraće diskusije Upravno vijeće usvaja Financijska izvješća te donosi slijedeće ODLUKE: 
 
Na temelju članka 81., stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu 
(Narodne novine broj 124/14) , Upravno vijeće Centra za kulturu Jastrebarsko donosi 
 
1. 

O D L U K U 
O godišnjem obračunu financijskog plana za 2016. godinu 

 
I 

Utvrđuje se godišnji obračun financijskog plana Centra za kulturu Jastrebarsko za 2016. godinu, kako 
slijedi:  
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      Planirano Ostvareno Indeks 
      2016.  2016. 
RAČUN PRIHODA I RASHODA 
-Prihodi poslovanja    2.056.000,00 2.020.331,00      98,41% 
-Rashodi poslovanja    1.841.000,00 1.779.660,00  96,67% 
-Rashodi za nabavu nef.imovine     230.000,00    209.323,00  91,01% 
 
- RAZLIKA  višak tekuće godine                                     31.348,00 
 
PRENESENI VIŠAK iz prethodnih godina          14.853,00 
VIŠAK PRIHOD I PRIMITAKA raspoloživ u slijedećem razdoblje       46.201,00 
 

II 
Višak prihoda poslovanja u iznosu od 46.201,00 kuna rasporedit će se Izmjenama i dopunama 
Financijskog plana za 2017. godinu za nabavu uredske opreme. 
 

III 
Sastavni dio ove odluke su slijedeća Financijska izvješća za 2016. godinu: 
Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti 
i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o obvezama  
i Bilješke. 
 

IV 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
2. 

O D L U K U 
o raspodjeli rezultata  

Centra za kulturu Jastrebarsko za 2016. godinu 
 

I 
Utvrđuju se stanja na osnovnim računima podskupine 922 u Bilanci Centra za kulturu Jastrebarsko, 
kako slijedi: 
 
Osnovni račun  
 
            92211 Višak prihoda poslovanja    281.247 kuna 
            92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine  235.046 kuna 
            
            Rezultat poslovanja        46.201 kune 
 

II 
Višak prihoda poslovanja u iznosu od 281.247 kuna raspoređuje se na manjak prihoda od 
nefinancijske imovine u iznosu od 235.046 kuna. 
 

III 
Neraspoređeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 46.201 kuna rasporedit će se Izmjenama i 
dopunama Financijskog plana za 2017. godinu za nabavu uredske opreme. 
 

IV 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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AD -4 

Ravnateljica, Dragica Severinac, upoznala je Upravno vijeća da otvaramo novi tečaj 
tamburice i gitare. Nakon kraće diskusije Upravno vijeće donosi odluku kojom se utvrđuje 
cjenik tečaja tamburice i gitare kako slijedi: 
 
 

C J E N I K  

TEČAJA TAMBURICE I GITARE 

 

I 

 

Utvrđuje se cjenik TEČAJA TAMBURICE  u iznosu od 200,00 kuna mjesečno po polazniku. 

        

 

II 

 

Utvrđuje se cjenik TEČAJA GITARE u iznosu od 200,00 kuna mjesečno po polazniku. 

 

 

III 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 
 
AD – 5 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo pitanja ni prijedloga.  
 
 
Zapisničar:       Predsjednik Upravnog vijeća:  
 
Zdenka Popović     Josip Cuković, mag. oec., v.r. 
 
 
 
 
 


