SLUŽBENI VJESNIK
GRADA
Broj 5

JASTREBARSKOG

GODINA XLIV

07. srpnja 2011.

AKTI GRADONAČELNIKA
Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09) i članka 34. Odluke
o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog” broj 02/10), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog
donosi

ZAKLJUČAK
o donošenju Odluke o kriterijima
za određivanje zakupnine za poslovni prostor
I.
Donosi se Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine za
poslovni prostor Grada Jastrebarskog.

II.
Za provođenje 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 i biti će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 372-01/11-01/04
URBROJ: 238/12-02-11-2
Jastrebarsko, 05. srpnja 2011.

Članak 2.
Zakupnina za poslovni prostor određuje se prema sljedećim
kriterijima:
a) kvadratnom metru korisne površine poslovnog prostora;
b) zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi;
c) djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja.
Članak 3.
Korisna površina poslovnog prostora je površina koja se
dobije mjerenjem između zidova prostorije, uključujući ulaznoizlazni prostor, površinu izloga i galerija.
Članak 4.
Zakupnina se određuje primjenom kriterija iz članka 2. ove
Odluke.
Članak 5.
Za određivanje zakupnine za poslovni prostor utvrđuju se 3
(tri) zone s obzirom na položaj na području Grada Jastrebarskog:
a) I. zona - Strossmayerov trg; Ulica dr. Vladka Mačeka do
Zdihovačke ulice; Šetalište Braće Kazić; Ulica dr. Franje
Tuđmana i Ulica Antuna Mihanovića u Jastrebarskom,
b) II. zona - sve ostale ulice u gradu Jastrebarskom i
c) III. zona - sva ostala naselja na području Grada Jastrebarskog.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09) i članka 34. Odluke
o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službeni vjesnik Grada
Jastrebarskog” broj 02/10) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog
donosi

ODLUKU
o kriterijima za određivanje zakupnine
za poslovni prostor
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuju kriteriji za određivanje zakupnine za poslovni prostor i utvrđuje najmanji iznos zakupnine za
korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Grada Jastrebarskog.

Članak 6.
Koeficijenti zona iznose:
a)

za I. zonu:

1,00

b)

za II. zonu:

0,80

c)

za III. zonu:

0,50
Članak 7.

Prema djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru zakupnina se određuje razvrstavanjem djelatnosti u 4 (četiri) grupe:
1.

- financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja,
- poslovanje nekretninama,
- djelatnosti kockanja i klađenja;

2.

- stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti,
- administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti,
- javna uprava i obrana,
- informacije i komunikacije,
- obvezno socijalne osiguranje;
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- trgovina na veliko i malo,
- djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i
usluživanja hrane i pića;
- prerađivačka industrija,
- umjetnost, zabava i rekreacija,
- ostale uslužne djelatnosti.
Članak 8.

07. srpnja 2011.
II.

Za provođenje 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 objaviti
će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

Koeficijenti djelatnosti iznose:
a)
b)
c)
d)

za 1. grupu djelatnosti:
za 2. grupu djelatnosti:
za 3. grupu djelatnosti:
za 4. grupu djelatnosti:

1,00
0,90
0,60
0,30

KLASA: 612-08/11-01/01
URBROJ: 238/12-02-11-4
Jastrebarsko, 05. srpnja 2011.

Članak 9.
Utvrđuje se zakupnina u iznosu od 70,00 kn (sedamdeset
kuna) po kvadratnom metru poslovnog prostora za prvu zonu i
prvu grupu djelatnosti.
Iznos mjesečne zakupnine za poslovni prostor određuje se
množenjem utvrđene zakupnine, korisne površine poslovnog
prostora, koeficijenta zone u kojoj se poslovni prostor nalazi i
koeficijenta djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja.
Članak 10.
Odobrenjem ulaganja u poslovne prostore zakupnik ne stječe
vlasnička prava na poslovnom prostoru.
Članak 11.
Iznos mjesečne zakupnine, utvrđen prema kriterijima iz ove
Odluke, određuje se kao početni iznos mjesečne zakupnine prigodom raspisivanja javnog natječaja.
Članak 12.
Na dan stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 04/95).
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u
“Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 372-01/11-01/04
URBROJ: 238/12-03-11-3
Jastrebarsko, 05. srpnja 2011.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi arhitektonskih detalja
za potrebe izvođenja na građevini “Žitnica” u
Jastrebarskom
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izradi arhitektonskih detalja za potrebe izvođenja na građevini “Žitnica” u Jastrebarskom
s tvrtkom ARHIKON d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, konzalting, trgovinu i usluge iz Zagreba, Ozaljska 49, OIB: 41081073369,
zastupana po direktoru Darku Stresecu dipl. ing. arh.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izradi IV. ciljanih izmjena i
dopuna Detaljnog plana uređenja
“Sjeverni dio centra Jastrebarskog”
I.
Grad Jastrebarsko sklopit će Ugovor o izradi IV. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Sjeverni dio centra
Jastrebarskog” s tvrtkom URBING d.o.o. za poslove prostornog
uređenja i zaštite okoliša iz Zagreba, Avenija V. Holjevca 20, zastupanom po direktoru Zvonimiru Kufrinu, dipl. ing. arh.

II.
Za provedbu ovog Ugovora 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 objaviti
će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 022-01/11-01/01
URBROJ: 238/12-02-11-12
Jastrebarsko, 05. srpnja 2011.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 07/09.), na osnovu članka 136.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj
76/07., 152/08., 38/09. i 55/11.), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o financiranju uređenja
građevinskog zemljišta za izradu IV. ciljanih Izmjena
i dopuna Detaljnog plana uređenja
“Sjeverni dio centra Jastrebarskog”
I.
Prihvaća se ponuda privatnog investitora gospodina Borisa
Šeperića iz Jastrebarskog, Malunje 28, za financiranje izrade IV.
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ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Sjeverni dio
centra Jastrebarskog”.

II.
Grad Jastrebarsko sklopiti će se Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu IV. ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Sjeverni dio centra Jastrebarskog”
s privatnim investitorom kao osiguravateljem sredstava, gospodinom Borisom Šeperićem iz Jastrebarskog, Malunje 28.

III.
Za provođenje ovog Zaključka određuje 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 objaviti
će se zajedno s tekstom Ugovora iz članka 2. ovog Zaključka u
“Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 350-01/11-01/04
URBROJ: 238/12-02-11-6
Jastrebarsko, 05. srpnja 2011.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

GRAD JASTREBARSKO, Jastrebarsko, Strossmayerov trg
13, OIB: 64942661827, zastupan po Gradonačelniku Mihaelu
Zmajloviću, dipl. oec. (u daljnjem tekstu: Grad)
i BORIS ŠEPERIĆ, Jastrebarsko, Malunje 28, OIB:
30078594118 (u daljnjem tekstu: Osiguravatelj sredstava)
dana 05.07.2011. zaključili su

UGOVOR
o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za
izradu IV. ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja “Sjeverni dio centra Jastrebarskog”
Članak 1.
Ovim Ugovorom (u daljnjem tekstu: Ugovor), ugovorne
strane uređuju međusobne odnose u svezi s financiranjem uređenja građevinskog zemljišta u dijelu izrade IV. ciljanih Izmjena i
dopuna Detaljnog plana uređenja “Sjeverni dio centra Jastrebarskog” (u daljnjem tekstu: Plan), sukladno članku 136. Zakona
o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07,
38/09 i 55/11, u daljnjem tekstu: Zakon).
Članak 2.
Ugovorne strane utvrđuju:
1. da je Osiguravatelj sredstava dana 05.05.2011. godine dostavio Pismo namjere: KLASA: 350-02/11-01/03, URBROJ:
238/12-15-11-1, kojim je izrazio namjeru da financira izradu
Plana;
2. da je Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, Zaključkom,
KLASA: 350-01/11-01/04, URBROJ: 238/12-15-11-6 od
05.07.2011. godine prihvatio financiranje izrade Plana od
strane Osiguravatelja sredstava.
Članak 3.
Nositelj se obvezuje Plan donijeti na način propisan Zakonom na temelju provedbenih propisa.
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Obuhvat Plana je prostor identičan s granicama temeljnog
dokumenta prostornog uređenja DPU “Sjeverni dio centra Jastrebarskog”.
Prvenstveni zadatak ovih ciljanih izmjena i dopuna je prestrukturiranje građevinskih čestica u bloku koji zatvaraju Ulica
kralja Tomislava, Mihanovićeva ulica i Trg J. J. Strossmayera.
Članak 4.
Nositelj ne preuzima nikakve obveze u odnosu prema Osiguravateljevim sredstvima u pogledu konačnih rješenja namjene
i uvjeta izgradnje koji će biti definirani Planom, već će prvenstveno voditi računa da se Planom optimalno osigura poštovanje
načela prostornog uređenja propisanih Zakonom.
Članak 5.
Osiguravatelj sredstava snositi će troškove izrade Plana u
iznosu od 15.375,00 kn (slovima: petnaesttisućatreistosedamdesetipet kuna).
Osiguravatelj sredstava obvezuje se sredstva iz stavka 1.
ovog članka uplatiti Nositelju u roku od 15 dana od potpisivanja ovog Ugovora i to na žiro račun Grada Jastrebarskog broj:
2484009-1816900009 kod Raiffeisen bank Austria d.d.
Članak 6.
Sve sporove nastale temeljem ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno, u protivnom ugovaraju nadležnost
Općinskog suda u Jastrebarskom.
Na sve ostale odnose koji nisu predviđeni odredbama ovog
Ugovora, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Članak 7.
Ugovor je sačinjen u dva (2) istovjetna primjerka, od kojih
Javni bilježnik i Grad Jastrebarsko zadržavaju po jedan (1) primjerak, a za Osiguravatelja sredstava izraditi će se ovjerena preslika istog.
OSIGURAVATELJ SREDSTAVA
Boris Šeperić, v. r.
KLASA: 350-01/11-01/04
URBROJ: 238/12-02-11-7
Jastrebarsko, 05. srpnja 2011.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Temeljem članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09), na osnovu članka 136.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj
76/07, 152/08, 38/09 i 55/11), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o financiranju uređenja
građevinskog zemljišta za izradu IV. ciljanih Izmjena
i dopuna Detaljnog plana uređenja
“Sjeverni dio centra Jastrebarskog”
I.
Prihvaća se ponuda privatnog investitora gospodina Marija
Marjanovića iz Jastrebarskog, Donja Reka 116, za financiranje
izrade IV. ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
“Sjeverni dio centra Jastrebarskog”.
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II.

Grad Jastrebarsko sklopiti će se Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu IV. ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Sjeverni dio centra Jastrebarskog”
s privatnim investitorom kao osiguravateljem sredstava, gospodinom Marijem Marjanovićem iz Jastrebarskog, Donja Reka 116.

III.
Za provođenje ovog Zaključka određuje 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 objaviti
će se zajedno s tekstom Ugovora iz članka 2. ovog Zaključka u
“Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 350-01/11-01/04
URBROJ: 238/12-02-11-9
Jastrebarsko, 05. srpnja 2011.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

GRAD JASTREBARSKO, Jastrebarsko, Strossmayerov trg
13, OIB: 64942661827, zastupan po Gradonačelniku Mihaelu
Zmajloviću, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: Grad)
i MARIJO MARJANOVIĆ, Jastrebarsko, Donja Reka 116,
OIB: 91376046432 (u daljnjem tekstu: Osiguravatelj sredstava)
dana 05.07.2011. zaključili su

UGOVOR
o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za
izradu IV. ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“
Članak 1.
Ovim Ugovorom (u daljnjem tekstu: Ugovor), ugovorne
strane uređuju međusobne odnose u svezi s financiranjem uređenja građevinskog zemljišta u dijelu izrade IV. ciljanih Izmjena i
dopuna Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ (u daljnjem tekstu: Plan), sukladno članku 136. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07.,
38/09. i 55/11., u daljnjem tekstu: Zakon).
Članak 2.
Ugovorne strane utvrđuju:
1.
da je Osiguravatelj sredstava dana 01.07.2011. godine
dostavio Pismo namjere: KLASA: 350-02/11-01/03, URBROJ:
238/12-15-11-1, kojim je izrazio namjeru da financira izradu Plana;
2.
da je Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, Zaključkom, KLASA: 350-01/11-01/04, URBROJ: 238/12-15-11-9 od
05.07.2011. godine prihvatio financiranje izrade Plana od strane
Osiguravatelja sredstava.
Članak 3.
Nositelj se obvezuje Plan donijeti na način propisan Zakonom na temelju provedbenih propisa.
Obuhvat Plana je prostor identičan s granicama temeljnog
dokumenta prostornog uređenja DPU „Sjeverni dio centra Jastrebarskog“.
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Prvenstveni zadatak ovih ciljanih izmjena i dopuna je prestrukturiranje građevinskih čestica u bloku koji zatvaraju Ulica
kralja Tomislava, Mihanovićeva ulica i Trg J. J. Strossmayera.
Članak 4.
Nositelj ne preuzima nikakve obveze u odnosu prema Osiguravateljevim sredstvima u pogledu konačnih rješenja namjene
i uvjeta izgradnje koji će biti definirani Planom, već će prvenstveno voditi računa da se Planom optimalno osigura poštovanje
načela prostornog uređenja propisanih Zakonom.
Članak 5.
Osiguravatelj sredstava snositi će troškove izrade Plana u
iznosu od 15.375,00 kn (slovima: petnaesttisućatreistosedamdesetipet kuna).
Osiguravatelj sredstava obvezuje se sredstva iz stavka 1.
ovog članka uplatiti Nositelju u roku od 15 dana od potpisivanja ovog Ugovora i to na žiro račun Grada Jastrebarskog broj:
2484009-1816900009 kod Raiffeisen bank Austria d.d.
Članak 6.
Sve sporove nastale temeljem ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno, u protivnom ugovaraju nadležnost
Općinskog suda u Jastrebarskom.
Na sve ostale odnose koji nisu predviđeni odredbama ovog
Ugovora, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Članak 7.
Ugovor je sačinjen u dva (2) istovjetna primjerka, od kojih
Javni bilježnik i Grad Jastrebarsko zadržavaju po jedan (1) primjerak, a za Osiguravatelja sredstava izraditi će se ovjerena preslika istog.
OSIGURAVATELJ SREDSTAVA
Marijo Marjanović, v. r.
KLASA: 350-01/11-01/04
URBROJ: 238/12-02-11-10
Jastrebarsko, 05. srpnja 2011.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izvođenju radova na
postavljanju javne rasvjete između naselja Donje
Izimje – Gornje Izimje
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izvođenju radova na
postavljanju javne rasvjete između naselja Donje Izimje – Gornje Izimje s tvrtkom ELEKTROKOVINA d.o.o. za proizvodnju,
trgovinu i usluge iz Hrvatskog Leskovca, Stara cesta 32, OIB:
31397555146, zastupana po direktoru Josipu Kunoviću.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.

07. srpnja 2011.
KLASA: 310-02/11-01/08
URBROJ: 238/12-02-11-5
Jastrebarsko, 28. lipnja 2011.
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barskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09)
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi
Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izvođenju radova na
postavljanju javne rasvjete u naselju Brebrovac
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izvođenju radova na
postavljanju javne rasvjete u naselju Brebrovac s tvrtkom ELEKTROKOVINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge iz Hrvatskog Leskovca, Stara cesta 32, OIB: 31397555146, zastupana po
direktoru Josipu Kunoviću.

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o nabavi uredskog materijala
Članak 1.
Za nabavu uredskog materijala, predviđeno Planom nabave
za proračunsku 2011. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 1/11), evidencijski broj nabave E11-001, sklopit će
se Ugovor s tvrtkom “TRGO-HIT” d.o.o. iz Zagreba, Radnička
cesta 51, OIB: 93244719368, 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: 433-01/11-01/19
URBROJ: 238/12-02-11-7
Jastrebarsko, 30. lipnja 2011.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 310-02/11-01/08
URBROJ: 238/12-02-11-8
Jastrebarsko, 28. lipnja 2011.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

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

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o izvođenju radova na
ostavljanju javne rasvjete između
naselja Brebrovac - Bukovica
I.
Grad Jastrebarsko sklopiti će Ugovor o izvođenju radova
na postavljanju javne rasvjete između naselja Brebrovac - Bukovica s tvrtkom ELEKTROKOVINA d.o.o. za proizvodnju,
trgovinu i usluge iz Hrvatskog Leskovca, Stara cesta 32, OIB:
31397555146, zastupana po direktoru Josipu Kunoviću.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti
će se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 310-02/11-01/08
URBROJ: 238/12-02-11-11
Jastrebarsko, 28. lipnja 2011.
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Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog 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 pristupa internetu, predviđeno Planom nabave za proračunsku 2011.
godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 1/11), evidencijski broj nabave E11-003, sklopit će se Ugovor s tvrtkom
“Hrvatski telekom” d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32, OIB:
81793146560, 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: 433-01/11-01/25
URBROJ: 238/12-02-11-1
Jastrebarsko, 06. srpnja 2011.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 129. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne
novine” broj 110/07 i 125/08) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09)
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o nabavi robe za reprezentaciju
Članak 1.

Na temelju članka 129. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne
novine” broj 110/07 i 125/08) i članka 48. Statuta Grada Jastre-

Za nabavu robe za reprezentaciju, predviđeno Planom nabave
za proračunsku 2011. godinu (“Službeni vjesnik Grada Jastrebar-
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skog” broj 1/11), evidencijski broj nabave A11-001, sklopit će
se Ugovor s tvrtkom “JASKANČEK”, vl. Robert Braje iz Jastrebarskog, Lokošin dol 1, OIB: 45265579679, 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: 433-01/11-01/19
URBROJ: 238/12-02-11-5
Jastrebarsko, 06. srpnja 2011.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 433-01/11-01/24
URBROJ: 238/12-02-11-1
Jastrebarsko, 06. srpnja 2011.

Članak 1.
Za nabavu usluga tiska službenog glasila grada Jastrebarskog, predviđeno Planom nabave za proračunsku 2011. godinu
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 1/11), evidencijski
broj nabave E11-010, sklopit će se Ugovor s tvrtkom “NAKLADA SLAP” d.o.o. iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana 33, OIB:
70108447975 , 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: 433-01/11-01/20
URBROJ: 238/12-02-11-6
Jastrebarsko, 06. srpnja 2011.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora za izvođenje kulturnoumjetničkog programa za manifestaciju
“Jaskanske vinske svečanosti 2011.”
Članak 1.
Za izvođenje kulturno-umjetničkog programa za manifestaciju “Jaskanske vinske svečanosti 2011.”, koja se održava u
Jastrebarskom od 08. do 11. rujna 2011. godine, predviđeno evidencijskim brojem nabave: C11-003, sklopiti će se ugovori sa
slijedećim izvođačima:
–– GAZDE
–– NAJBOLJI HRVATSKI TAMBURAŠI i
–– MIROSLAV ŠKORO.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09), gradonačelnik grada
Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o osnivanju Organizacijskog odbora manifestacije
“Jaskanske vinske svečanosti 2011.”

Na temelju članka 129. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne
novine” broj 110/07 i 125/08) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 07/09)
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o nabavi za usluge tiska
službenog glasila grada Jastrebarskog

07. srpnja 2011.

I.
Osniva se Organizacijski odbor manifestacije “Jaskanske
vinske svečanosti 2011.” U sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mihael Zmajlović, predsjednik
Nenad Strizrep, član
Zvonimir Novosel, član
Stipe Bučar, član,
Berislav Vojak, Policijska postaja Jastrebarsko, član
Predstavnik Vatrogasna zajednica Grada Jastrebarskog, član
Ignac Smetko, Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog, član
Predstavnik udruge “Klub prijatelja dobrog vina”, član
Predstavnik udruge “Portugizac Plešivica”, član
Predstavnik udruge “Vinske ceste ZG županije”, član
Robert Brkić, tvrtka “Mladina”, član,
Zdravko Režek, član
Ivan Fabijanić, član
Dražen Borovec, član
Vedran Boričević, Komunalno Jastrebarsko, član
Ivana Herceg, TZ Jastrebarsko član.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 380-01/11-01/03
URBROJ: 238/12-02-11-2
Jastrebarsko, 30. lipnja 2011.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći društvu starih pučko pastirskih
igara “Zelena livada”, Volavje
I.
Odobrava se financijska pomoć društvu starih pučko pastirskih igara “Zelena livada”, Volavje, u iznosu 8.000,00 kuna, povodom 30. obljetnice postojanja i uspješnog rada.
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II.

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka biti će isplaćena na žiro-račun društva broj: 2400008-1110090345 otvoren kod Karlovačke banke, a osigurana su u Proračunu Grada Jastrebarskog za
2011. godinu, razdjel 004, aktivnost: turizam, osnovni račun 381.

III.
Izvješće o utrošku sredstava, društvo “Zelena livada” Gradu
Jastrebarskom, odnosno nadležnom upravnom odjelu dostaviti će
do kraja tekuće proračunske godine.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA: 620-03/11-01/29
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 30. lipnja 2011.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 33/01, 129/05, 109/07,
125/08) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK
o kapitalnoj donaciji Nogometnom klubu Jaska
I.
Odobrava se kapitalna donacija u iznosu od 10.000,00 kn
(desettisuća kuna), Nogometnom klubu Jaska, Ulica Josipa bana
Jelačića bb, 10 450 Jastrebarsko u svrhu popravka i zamjene dotrajalih elektroinstalacija.

ZAKLJUČAK
o financijskoj pomoći Zrakoplovnog kluba Parafreek
I.
Odobrava se financijska pomoć Zrakoplovnom klubu Parafrek, Starogradska 15, Samobor, u iznosu od 2.000,00 kn
(dvijetisuće kuna), koji će biti uplaćen na žiro račun: 23600001101401191.

II.

Sredstva će biti isplaćena iz proračuna Grada Jastrebarskog,
proračunska rezerva.

III.

Obvezuje se ZK Parafreek, da Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava u roku od 30 (trideset)
dana nakon korištenja odobrenih sredstava.

IV.
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog”.
KLASA:620-03/11-01/26
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 27. lipnja 2011.

III.
Obvezuje se Nogometni klub Jaska da Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog, dostavi izvješće o namjenskom utrošku sredstava odobrenih ovim Zaključkom do 01.
listopada 2011. godine.

IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA:620-03/11-01/06
URBROJ:238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 24. lipnja 2011.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva i financijskoj pomoći
KUD-u Sveta Jana

II.
Odobrena kapitalna donacija isplatit će se iz proračuna Grada Jastrebarskog, temeljem Programa javnih potreba u športu na
području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu, Aktivnost: Športkapitalne donacije športskim udrugama, na žiro račun: 23900011100312323 kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, a koji
glasi na ime Nogometnog kluba Jaska, Ulica Josipa bana Jelačića
bb, 10 450 Jastrebarsko.
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I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog prihvaća pokroviteljstvo
nad gostovanjem folklorne skupine naših iseljenika iz Los Angelesa, u Gorici Svetojanskoj od 23. do 25. srpnja 2011.

II.
Odobrava se financijska pomoć KUD-u Sveta Jana, Gorica
Svetojanska b.b., u iznosu od 4.000,00 kn (četiritisuće kuna), koji
će biti uplaćen na žiro račun: 2484008-1101514353, na ime Komunalno Jastrebarsko, u svrhu montaže i demontaže pozornice.

III.
Sredstva će biti isplaćena iz proračuna Grada Jastrebarskog,
proračunska rezerva.

IV.

Obvezuje se KUD Sveta Jana, da Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog dostavi izvješće o utrošku
odobrenih i isplaćenih novčanih sredstava u roku od 30 (trideset)
dana nakon korištenja odobrenih sredstava.

V.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će
objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.
KLASA: 053-02/11-01/02
URBROJ: 238/12-02-11-3
Jastrebarsko, 30. lipnja 2011.

Gradonačelnik
Mihael Zmajlović, dipl. oec., v. r.
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