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

Broj 4 GODINA XLIX 30. lipnja 2016.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima Grada 
Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 3/00 
i 8/09) Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada 
Jastrebarskog, raspisuje

NATJEČAJ 
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja 

Grada Jastrebarskog

1. Javna priznanja Grada Jastrebarskog dodjeljuju se domaćim  
i stranim fizičkim i pravnim osobama u znak priznanja za na-
ročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društve-
nog života od značenja za Grad Jastrebarsko.

2. Javna priznanja Grada Jastrebarskog su:
 – Nagrada za životno djelo Grada Jastrebarskog,
 – Nagrada Grada Jastrebarskog (godišnja nagrada),
 – Priznanje počasni građanin Grada Jastrebarskog,
 – Plaketa Grada Jastrebarskog.

3. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Jastrebarskog 
mogu podnijeti: članovi Gradskog vijeća, radna tijela Grad-
skog vijeća, Gradonačelnik, tijela mjesne samouprave, gra-
đani, poduzeća, ustanove, udruge, političke stranke i druge 
pravne osobe i njihova tijela upravljanja.

4. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se pismeno s 
iscrpnim obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom, a tre-
ba sadržavati slijedeće podatke:
 – ime, prezime, odnosno naziv predloženika za javno prizna-
nje,

 – ime, odnosno naziv i adresu predlagatelja,
 – za koje javno priznanje se predlaže,
 – pisanu izjavu predloženika da želi sudjelovati u postupku 
izbora na način propisan Odlukom o javnim priznanjima 
grada Jastrebarskoga,

5. Rok za podnošenje prijedloga je 90 dana od dana objave u 
„24 sata“, odnosno 28. rujna 2016. 

6. Prijedlozi se podnose na adresu: Gradsko vijeće Grada Jastre-
barskog, Odbor za dodjelu javnih priznanja, 10450 Jastrebar-
sko, Trg J. J. Strossmayera 13. Prijedlozi se šalju u zatvorenoj 
omotnici s napomenom “PRIJEDLOG ZA DODJELU JAV-
NIH PRIZNANJA GRADA JASTREBARSKOG”.

7. Nepotpuni i nepravovremeno podnijeti prijedlozi neće se raz-
matrati.

8. Javna priznanja Grada Jastrebarskog dodijelit će se na sveča-
noj sjednici Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog koja će se 
održati povodom Dana Grada Jastrebarskog 2016. godine.

KLASA: 061-01/16-01/01
URBROJ: 238/12-01-16-1
Jastrebarsko, 28. lipnja 2016.

P r e d s j e d n i c a
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

Željka Kovačić, v. r.
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AKTI GRADONAČELNIKA

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi projekta  

“Umjetnički perivoj”

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo ZBIVAR d.o.o. iz Za-

greba, Trnsko 12, OIB: 87497339517, sklopit će Ugovor o izradi 
projekta “Umjetnički perivoj”.

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

ključka isplatiti trgovačkom društvu ZBIVAR d.o.o. iz Zagre-
ba, Trnsko 12, iznos od 10.000,00 kn uvećano za PDV 25% od 
2.500,00 kn, odnosno sveukupno iznos od 12.500,00 kn (slovi-
ma: dvanaesttisućapetsto kuna i nula lipa).

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 430-01/16-01/97
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 20. travnja 2016.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Sporazuma o suradnji s Akademijom 

likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

I.
Grad Jastrebarsko i Akademija likovnih umjetnosti Sveuči-

lišta u Zagrebu, Ilica 85, Zagreb, OIB: 95847257607, sklopit će 
Sporazum o suradnji vezano za organizaciju terenske nastave stu-
denata Akademije likovnih umjetnosti u sklopu projekta “Umjet-
nički perivoj” i izrade skulptura. 

II.
Sporazum iz točke I. ovog Zaključka sklapa se na određeno 

vrijeme od 1. svibnja 2016. godine do 30. rujna 2017. godine.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije Grada Ja-
strebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 430-01/16-01/75
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 3. svibnja 2016.

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

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 48. Statuta 
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog” broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, 5. svibnja 
2016. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2016. GODINU

Ovim izmjenama i dopunama Plana nabave utvrđuje se nabava za proračunsku 2016. godinu kako slijedi

 A) GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK
1.  Reprezentacija A16-001 68.000,00 izravno ugovaranje ugovor srpanj 2015. srpanj 2016.
 UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, KOMUNALNI SUSTAV,  
 PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 
 B) ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I  DRUŠTVENE DJELATNOSTI
1. Vođenje projekta energetike obnove zgrade  
 Glazbene škole Jastrebarsko B16-001 85.000,00 izravno ugovaranje ugovor veljača 2016. lipanj 2017.
2. Konzultantske usluge - Ruralni razvoj - mjera 7.2. B16-002 30.000,00 izravno ugovaranje ugovor veljača 2016. prosinac 2016.
3. GZ Jalševac - Idejni projekt - nogostup D310  
 (nadvožnjak - Princess) B16-003 6.000,00 izravno ugovaranje  ožujak 2016. lipanj 2016.
4. Konzultantske usluge - Ruralni razvoj - mjera 7.4. B16-004 30.000,00 izravno ugovaranje ugovor veljača 2016. prosinac 2016.

Red.     Predmet nabave Evidencijski  Procijenjena Vrsta postupka  Ugovor/ Planirani Planirano 
broj broj nabave vrijednost  Okvirni početak trajanje 
   nabave  sporazum postupka ugovora
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Red.     Predmet nabave Evidencijski  Procijenjena Vrsta postupka  Ugovor/ Planirani Planirano 
broj broj nabave vrijednost  Okvirni početak trajanje 
   nabave  sporazum postupka ugovora
5. Ispitivanje javnog mnijenja na području  
 Grada Jastrebarskog-Citizen Survey i strategija  
 razvoja Grada do 2020. godine B16-005 25.000,00 izravno ugovaranje ugovor travanj 2016.
6. Izrada izvedbenog elaborata prometne signalizacije  
	 za	označavanje	biciklističkih	ruta	na	području	 
	 Grada	Jastrebarskog		 B16-006	 131.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 	
7.	 Usluge	pripreme	i	prijave	projekta	„kulTura“	 
	 na	Program	Interreg	V-a	Slovenija	–	Hrvatska	 
	 2014-2020	 B16-007	 28.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	
8.	 Izrada	plana	projekta	za	obnovu	dvorca	Erdody		 B16-008	 32.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 travanj	2016.	
9.	 Usluga	pripreme	i	prijave	projekta,	te	vođenje	 
	 projekta	iz	programa	ruralnog	razvoja	 
	 RH	za	2014.-2020.;	Mjera	7,	podmjera	7.2- 
	 tip	operacije	7.2.2.	 B16-009	 57.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 travanj	2016.	
10.	Usluga	pripreme	i	prijave	projekta,	te	vođenje	 
	 projekta	iz	programa	ruralnog	razvoja	RH	 
	 za	2014.-2020.;	Mjera	7,	podmjera	7.4- 
	 tip	operacije	7.4.1.	 B16-010	 75.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 travanj	2016.
11.	Pružanje	usluge	deratizacije	na	području	 
	 Grada	Jastrebarskog	 B16-011	 20.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 travanj	2016.	
12.	Pružanje	usluge	dezinsekcije	na	području	 
	 Grada	Jastrebarskog	 B16-012	 65.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 travanj	2016. 
 E) ODSJEK ZA KOMUNALNO I VODNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
    E1) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1. Prometna signalizacija- vertikalna 1E16-001 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor veljača 2016. prosinac 2016.
2. Prometna signalizacija- horizontalna 1E16-002 48.000,00 izravno ugovaranje ugovor srpanj 2016. kolovoz 2016.
3. Smirivanje prometa u Zagrebačkoj ulici 1E16-003 30.000,00 izravno ugovaranje ugovor svibanj 2016. rujan 2016.
4. Regulacija prometa u Ulici T.Mikloušića 1E16-004 42.000,00 izravno ugovaranje ugovor svibanj 2016. rujan 2016.
5. Opskrba električnom energijom 1E16-005 600.000,00 otvoreni ugovor listopad 2016. listopad 2017.
    E2) GRADNJA JAVNIH POVRŠINA      
1. Rekonstrukcija prolaza Strossmayerov trg-Tržnica 2E16-001 84.000,00 izravno ugovaranje ugovor srpanj 2016. rujan 2016.
2. Dječja igrališta- nabava i ugradnja opreme 2E16-002 120.000,00 izravno ugovaranje ugovor svibanj 2016. lipanj 2016.
3. Autobusne čekaonice- nabava i montaža 2E16-003 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor lipanj 2016. srpanj 2016.
4. Sadnja stabala u aleji prvašića 2E16-004 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor listopad 2016. studeni 2016.
5. Izrada projekta za pješačka staza Sud-potok Reka 2E16-005 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor srpanj 2016. rujan 2016.
6. Izrada projekta za Spomenik braniteljima 2E16-006 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor lipanj 2016. rujan 2016.
7.		 Izrada	Idejnog	i	Glavnog	-	izvedbenog	projekta	 
	 postave	spomen	obilježja	“Nevinoj	patnji	hrvatskih	 
	 žrtava	u	svim	ratovima”	u	Jastrebarskom	 2E16-007	 20.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 ožujak	2016.
8.	 Izrada	Idejnog,	Glavnog	i	izvedbenog	projekta	 
	 odmorišta-vidikovaca	na	području	 
	 grada	Jastrebarskog	 2E16-008	 53.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 travanj	2016.
    E3) GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA  
1. Glavna gradska prometnica GG1-  
 Geodetsko-katastarske usluge 3E16-001 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor travanj 2016. lipanj 2016.
2. Cesta Trg Lj. Babića-Mirni put, izgradnja 3E16-002 400.000,00 otvoreni ugovor lipanj 2016. rujan 2016.
3. Cesta u Južnoj zoni, projekt 3E16-003 48.000,00 izravno ugovaranje ugovor veljača 2016. travanj 2016.
4. Cesta u Južnoj zoni, izgradnja 3E16-004 192.000,00 izravno ugovaranje ugovor svibanj 2016. kolovoz 2016.
5. Cesta u Stankovu- kod groblja, izgradnja 3E16-005 160.000,00 izravno ugovaranje ugovor travanj 2016. lipanj 2016.
6. Desinečka ulica- projekt 3E16-006 20.000,00 izravno ugovaranje ugovor travanj 2016. lipanj 2016. 
7. Sanacija klizišta 3E16-007 80.000,00 izravno ugovaranje ugovor ožujak 2016. svibanj 2016.
8. Geodetsko-katastarske usluge- nerazvrstane ceste 3E16-008 200.000,00 izravno ugovaranje ugovor ožujak 2016. listopad 2016.
9. Vještačenje- nerazvrstane ceste 3E16-009 64.000,00 izravno ugovaranje ugovor ožujak 2016. listopad 2016.
10. Projekt smirivanja prometa u ulicama  
 u Jastrebarskom 3E16-010 40.000,00 izravno ugovaranje ugovor ožujak 2016. travanj 2016.
11. Rekonstrukcija ceste u Čabdinu 3E16-011 1.200.000,00 otvoreni ugovor rujan 2016. prosinac 2016.
12. Rekonstrukcija i izgradnja Ulice P. Svačića 3E16-012 2.400.000,00 otvoreni ugovor srpanj 2016. prosinac 2016.
13. Rekonstrukcija ulica T. Smičiklasa, Prigorske  
 i Braće Radić 3E16-013 1.600.000,00 otvoreni ugovor srpanj 2016. prosinac 2016.
14.	Izrada	glavnog	izvedbenog	projekta	ulice	u	 
	 Južnoj	zoni	kod	Srednje	škole	u	Jastrebarskom		 3E16-014	 50.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 veljača	2016.
15.	Izrada	parcelacijskog	elaborata	za	rekontrukciju	 
	 ulice:	Braće	Radić,	Tadije	Smičiklasa,	Prigorske,	 
	 Bana	Tome	Erdodija	Bakača	i	Okićko	naselje	 
	 u	Jastrebarskom		 3E16-015	 14.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 ožujak	2016.
16.	Izrada	parcelacijskog	elaborata	za	rekontrukciju	 
	 ulice:	Vladimira	Nazora,	Vlade	Vlaisavljevića,	 
	 Vladimira	Vidrića,	Dragutina	Domjanića,	 
	 Kralja	Tomislava	i	Antuna	Mihanovića	 3E16-016	 14.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 ožujak	2016.
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17.	Izrada	geodetskog	elaborata	za	evidentiranje	 
	 nerazvrstanih	cesta	(Petrovina,	Prodin	dol)	 3E16-017	 33.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor
18.	Izrada	geodetskog	elaborata	za	evidentiranje	 
	 nerazvrstanih	cesta	(Donji	Desinec)	 3E16-018	 35.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 travanj	2016.
19.	Izrada	geodetskog	elaborata	za	evidentiranje	 
	 nerazvrstanih	cesta	(Prhoć,	Donja	Reka,	 
	 Gornja	Reka,	Vranov	Dol,	Volavje,	Novaki	 
	 Petrovinski,	Izimje,	Trg	kardinala	Stepinca,	 
	 Plešivica,	Jurjevčani,	Prhoć)	 3E16-018a	 55.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 travanj	2016.
20.	Izrada	parcelacijskog	elaborata	za	izgradnju	 
	 glavne	gradske	prometnice	GG1	Sjever	Murat	 
	 u	Jastrebarskom		 3E16-019	 20.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 travanj	2016.
21.	Izrada	parcelacijskog	eleborata	za	rekontrukciju	 
	 raskrižja	ulica	V.	Mačeka,	P.	Svačića	i	 
	 bana	Josipa	Jelačića	 3E16-020	 20.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 travanj	2016.
22.	Izrada	glavnog-izvedbenog	projekta	rekonstrukcije	 
	 ulice	Petra	Svačića	u	Jastrebarskom		 3E16-021	 66.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 travanj	2016.	
23.	Izrada	glavnog-izvedbenog	projekta	spojne	 
	 ulice	između	trga	Ljube	Babića	i	ulice	Mirni	put	 
	 u	Jastrebarskom	 3E16-022	 27.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 travanj	2016. 
    E4) GRADNJA JAVNE RASVJETE      
1. Produžeci u naseljima 4E16-001 80.000,00 izravno ugovaranje ugovor rujan 2016. studeni 2016.
    E5) GRADNJA GROBLJA      
1. Groblje Plešivica, projekt 5E16-001 80.000,00 izravno ugovaranje ugovor kolovoz 2016. listopad 2016.
2. Radovi na Uređanje groblja Domagović 5E16-002 1.724.000,00 otvoreni ugovor rujan 2016. prosinac 2016.
    E6) LEGALIZACIJA OBJEKATA      
1. Legalizacija javnih objekata 6E16-001 144.000,00 izravno ugovaranje ugovor siječanj 2016. prosinac 2016.
    E7) ZAŠTITA OKOLIŠA      
1. Higijeničarska služba 7E16-001 192.000,00 izravno ugovaranje ugovor lipanj 2016. lipanj 2017.
2. Upravljanje mobilnim reciklažnim dvorištem 7E16-002 72.000,00 izravno ugovaranje ugovor siječanj 2016. prosinac 2016.
3. Odvoz otpada s reciklažnog dvorišta 7E16-003 48.000,00 izravno ugovaranje ugovor siječanj 2016. prosinac 2016.
4. E-punionice: glavni projekt E7-004 22.000,00 izravno ugovaranje ugovor veljača 2016. ožujak 2016.
5. E-punionice: izgradnja elektropriključka E7-005 24.000,00 izravno ugovaranje ugovor veljača 2016. ožujak 2016.
6. E-punionice za električna vozila: dobava,  
 izgradnja i puštanje u pogon E7-006 84.000,00 izravno ugovaranje ugovor veljača 2016. ožujak 2016.
7.	 Nabava	E-punionica	za	električna	vozila	za	 
	 Grad	Jastrebarsko		 7E16-007	 48.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 veljača	2016.
8.	 Izvođenje	građevinskih	i	elektromontažnih	radova	 
	 za	elektropunionicu	za	električna	vozila	 
	 u	Jastrebarskom	 7E16-008	 36.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 ožujak	2016.	
9.	 Prikupljanje,	odvoz	i	zbrinjavanje	otpada	putem	 
	 mobilnog	reciklažnog	dvorišta	 7E16-009	 90.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 travanj	2016.
10.	Provođenje	informativno-izobraznih	aktivnosti	 
	 u	području	gospodarenja	otpadom	 7E16-010	 95.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 travanj	2016.
    E8) ZAŠTITA I OČUVANJE SPOMENIKA KULTURNE BAŠTINE   
1. Napoleonova bolnica, Jastrebarsko- projekt 8E16-001 160.000,00 izravno ugovaranje ugovor lipanj 2016. rujan 2016.
 E9) PROSTORNI PLANOVI    
1. DPU Sjeverni dio centra Jastrebarskog-  
 VI. izmjene i dopune 9E16-001 80.000,00 izravno ugovaranje ugovor ožujak 2016. rujan 2016.
2.		 Izrada	VI.	Izmjena	i	dopuna	Detaljnog	plana	 
	 uređenja	Sjeverni	dio	centra	Jastrebarskog	 9E16-002	 60.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 ožujak	2016.
3.	 Izrada	elaborata	izmjene	granica	naselja	 
	 grada	Jastrebarsko	 9E16-003	 30.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 travanj	2016.
 E10) RADOVI NA UREĐENJU ZGRADA    
 E11) GIS SUSTAV GRADA JASTREBARSKOG      
1. GIS Grada Jastrebarskog- održavanje aplikacije 11E16-001 31.000,00 izravno ugovaranje ugovor ožujak 2016. prosinac 2016.
2. GIS Grada Jastrebarskog- modul upravljanja  
 invest. projektima 11E16-002 51.000,00 izravno ugovaranje ugovor ožujak 2016. prosinac 2016.
3. GIS Grada Jastrebarskog- modul vođenja  
 dokumenata prostornog planiranja 11E16-003 71.000,00 izravno ugovaranje ugovor ožujak 2016. prosinac 2016.
 E12) ENERGETIKA 
1.	 Nabava	opreme	i	sustava	za	korištenje	 
	 električnih	bicikala		 12E16-001	 104.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 ožujak	2016.	
2.	 Izrada	Idejnog	rješenja	i	glavnog	projekta	 
	 spremišta	za	električne	bicikle	u	 
	 Zrinski-Frankopanskoj	ulici	u	Jastrebarskom		 12E16-002	 25.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 ožujak	2016. 
 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVI FINANCIJE
 F) ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE, JAVNU NABAVU I LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU
1. Uredski materijal F16-001 44.000,00 izravno ugovaranje ugovor siječanj 2016. siječanj 2017.

Red.     Predmet nabave Evidencijski  Procijenjena Vrsta postupka  Ugovor/ Planirani Planirano 
broj broj nabave vrijednost  Okvirni početak trajanje 
   nabave  sporazum postupka ugovora
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Na temelju članka 62. Zakona o proračunu (“Narodne novi-
ne” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 11. Odluke o izvršavanju 
proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu (“Službeni vje-
snik Grada Jastrebarskog”, broj 8/15) te članka 48. Statuta Gra-
da Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 
7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o oročavanju raspoloživih kunskih sredstava 

Proračuna Grada Jastrebarskog

I.
Grad Jastrebarsko oročava raspoloživa kunska sredstva u 

iznosu od 3.000.000,00 kuna (slovima: trimilijuna kuna).

II.
Rok oročavanja je 3 mjeseca + 1 dan (slovima: tri mjeseca 

plus jedan dan) od dana uplate na račun banke.

III.
Novčana sredstva iz točke I. Zaključka oročit će se kod Cro-

atia banke d.d., Zagreb.

IV.
Kamatna stopa iznosi 1,25% godišnje fiksna, za rok oročava-

nja iz točke II. ovog Zaključka.

V.
Rok oročavanja iz točke II. Zaključka može se produžiti za 

najviše 3 mjeseca, a najviše do iznosa utvrđenog točkom I. ovog 
Zaključka, sukladno raspoloživim novčanim sredstvima na žiro 
računu Proračuna Grada Jastrebarskog uz visinu kamatne stope 
sukladno tržišnim uvjetima.

VI.
Na temelju odredbi ovog Zaključka Grad Jastrebarsko će s 

Croatia bankom d.d., Zagreb, sklopiti Ugovor o oročenom de-
pozitu.

Red.     Predmet nabave Evidencijski  Procijenjena Vrsta postupka  Ugovor/ Planirani Planirano 
broj broj nabave vrijednost  Okvirni početak trajanje 
   nabave  sporazum postupka ugovora

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

2. Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje F16-002 16.000,00 izravno ugovaranje ugovor srpanj 2016. srpanj 2017.
3. Motorni benzin F16-003 44.000,00 izravno ugovaranje   
4. Plin F16-004 48.000,00 izravno ugovaranje   
5. Usluge telefona i telefaksa F16-005 44.000,00 izravno ugovaranje ugovor lipanj 2016. lipanj 2017.
6. Usluge mobilne telefonije F16-006 44.000,00 izravno ugovaranje ugovor srpanj 2016. srpanj 2017.
7. Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) F16-007 120.000,00 izravno ugovaranje ugovor rujan 2016. rujan 2017.
8. Usluge održavanja prijevoznih sredstava  F16-008 12.000,00 izravno ugovaranje   
9. Usluge promidžbe i informiranja- 
 objava natječaja i oglasa F16-009 12.000,00 izravno ugovaranje 
10. Usluge održavanja informatičkog sustava i opreme F16-010 114.000,00 izravno ugovaranje ugovor ožujak 2016. ožujak 2017.
11. Operativni leasing-najam osobnog automobila za  
 potrebe Grada Jastrebarskog F16-011 100.000,00 izravno ugovaranje ugovor lipanj 2016. lipanj 2016.
12. Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi  
 zaposlenika F16-012 27.000,00 izravno ugovaranje ugovor lipanj 2016. lipanj 2017.
13. Najam fotokopirnih uređaja F16-013 104.000,00 izravno ugovaranje ugovor svibanj 2016. svibanj 2017.
14. Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja F16-014 80.000,00 izravno ugovaranje ugovor rujan 2016. rujan 2017.
15. Usluge ažuriranja računalnih baza F16-015 62.000,00 izravno ugovaranje ugovor siječanj 2016. siječanj 2017.
16. Usluge tiskanja “Službenog vjesnika” F16-016 72.000,00 izravno ugovaranje ugovor rujan 2016. rujan 2017.
17. Održavanje sustava za upravljanje dokumentacijom F16-017 13.000,00 izravno ugovaranje ugovor siječanj 2016. siječanj 2017.
18. Plemeniti metali-nabava zlatnika za Dan grada F16-018 12.000,00 izravno ugovaranje ugovor studeni 2016. 
19. Grafičke i tiskarske usluge F16-019 32.000,00 izravno ugovaranje ugovor veljača 2016. veljača 2017.
20. Usluge radio emitiranja F16-020 150.000,00 izravno ugovaranje ugovor siječanj 2016. siječanj 2017.
21. Usluge najma za čuvanje arhivske građe  F16-021 33.000,00 izravno ugovaranje ugovor rujan 2016. rujan 2017.
22. Usluge video snimanja za potreba Grada  F16-022 30.000,00 izravno ugovaranje ugovor srpanj 2016. srpanj 2017.
23. Nabava računala i računalne opreme F16-023 44.000,00 izravno ugovaranje ugovor ožujak 2016. ožujak 2016.
24. Nabava servera F16-024 102.000,00 izravno ugovaranje ugovor veljača 2016. ožujak 2016.
25. Redizajn WEB stranice Grada Jastrebarskog  F16-025 20.000,00 izravno ugovaranje ugovor veljača 2016. ožujak 2016.
26.	Usluge	dizajna	i	grafičke	pripreme	za	potrebe	 
	 gradske	uprave	Grada	Jastrebarskog	 F16-026	 40.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 veljača	2016.	 veljača	2017.
27.	Ispitivanje	javnog	mnijenja	na	području	 
	 Grada	Jastrebarskog-Citizen	Survey	i	strategija	 
	 razvoja	Grada	do	2020.	godine	 F16-027	 25.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 ožujak	2016.	
28	 Izrada	prezentacijskog	filma	i	koncepcije	 
	 prezentacije	za	manifestaciju	WinDays	16	u	Poreču		F16-028	 18.000,00	 izravno	ugovaranje	 ugovor	 travanj	2016. 

Ove Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2016. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom 
vjesniku Grada Jastrebarskog”.

KLASA: 022-06/16-01/15
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 5. svibnja 2016.
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VII.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom vjesniku Grada 

Jastrebarskog”.

KLASA: 450-01/16-01/01
URBROJ: 238/12-02-16-11
Jastrebarsko, 13. svibnja 2016. 

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog8, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Grado-
načelnik Grada Jastrebarskog donosi 

ZAKLJUČAK  
o kupnji bicikla za nagradnu igru  

“Biciklom na posao’’

I.
Odobrava se kupnja bicikla KB HEKSAGON R5 L Grey/

Black/Red Mat, ukupne vrijednosti 2.111,36 kuna bez PDV-a, 
odnosno 2.639.20 kuna s PDV-om, koji će se uručiti  pobjedniku 
nagradne igre „Biciklom na posao“, a čiji je organizator i pokro-
vitelj Grad Jastrebarsko.

II.
Sredstva za kupnju bicikla isplatiti će se iz proračuna Gra-

da Jastrebarskog, Razdjel: Gradsko vijeće i gradonačelnik, Pro-
gram: Izvršna i zakonodavna tijela, Aktivnost: Usluge izvršnog 
tijela, Konto: 329, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, na ra-
čun broj HR 8223600001102531837, tvrtke JASKA BIKE d.o.o., 
Radnička 27, Jastrebarsko, OIB: 03638501997, temeljem ispo-
stavljenog računa.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 031-01/16-01/2
URBROJ: 238/12-02-16-2
Jastrebarsko, 15. svibnja 2016.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji  

na Projektu „Umjetnički perivoj“

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo ZBIVAR d.o.o. iz 

Zagreba, Trnsko 12, OIB: 87497339517, sklopit će Ugovor o 
poslovnoj suradnji na Projektu „Umjetnički perivoj“ koji će se 
održati dana 24. svibnja 2016. godine u Perivoju dvorca Erdödy 
u Jastrebarskom.

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

ključka isplatiti trgovačkom društvu ZBIVAR d.o.o. iz Zagre-
ba, Trnsko 12, iznos od 34.000,00 kn uvećano za PDV 25% od 
8.500,00 kn, odnosno sveukupno iznos od 42.500,00 kn (slovi-
ma: četrdesetdvijetisućepetsto kuna i nula lipa).

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 430-01/16-01/98
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 16. svibnja 2016.

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

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju 
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) i članka 
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebar-
skog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o najmu VPN mreže

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo EVOLARE d.o.o. iz 

Dugog Sela, Starjak 12, OIB: 27217071053, sklopit će Ugovor o 
najmu VPN mreže na određeno vrijeme od 12 mjeseci, za pred-
met nabave predviđen Planom nabave za proračunsku 2016. go-
dinu po evidencijskim brojem F16-029.

II.
Grad Jastrebarsko će za nabavu navedenu u točki I. ovog 

Zaključka trgovačkom društvu EVOLARE d.o.o. iz Dugog Sela, 
Starjak 12, plaćati iznos od 1.690,00 kn uvećano za PDV 25% od 
422,50 kn, sveukupno iznos od 2.112,50 kn (slovima: dvijetisu-
ćestodvanaest kuna i pedeset lipa) mjesečno.

III.
Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su 

Proračunom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, Razdjel 009: 
Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i 
financije.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 430-01/16-01/93
URBROJ: 238/12-02-16-4 
Jastrebarsko, 16. svibnja 2016.

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

Na temelju članka 11. stavka 2. Ugovora o poslovnoj suradnji 
na projektu „Poslovni uzlet 2016.“ KLASA: 430-01/15-01/247, 
URBROJ: 238/12-02-16-4 od 18. siječnja 2016. godine i članka 
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48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebar-
skog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju dodatka Ugovora o poslovnoj suradnji  

na projektu „Poslovni uzlet 2016.“

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo VEČERNJI LIST 

d.o.o. iz Zagreba, Oreškovićeva 6H/1, OIB: 92276133102, za 
brend „Poslovni dnevnik“, sklopiti će Dodatak Ugovora o po-
slovnoj suradnji na projektu „Poslovni uzlet 2016.“ KLASA: 
430-01/15-01/247, URBROJ: 238/12-02-16-4, zaključenog 18. 
siječnja 2016. godine.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 430-01/15-01/247
URBROJ: 238/12-02-16-9  
Jastrebarsko, 20. svibnja 2016. 

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

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju 
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) i članka 
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebar-
skog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o najmu multifunkcijskih 

uređaja Sharp

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo DUPLICO d.o.o. iz 

Rakovog Potoka, Kalinovica, Svetonedeljska cesta 18, OIB: 
41025754642, sklopiti će Ugovor o najmu multifinkcijskih ure-
đaja Sharp na određeno vrijeme od 12 (dvanaest) mjeseci, pred-
viđeno Planom nabave za proračunsku 2016. godinu pod eviden-
cijskim brojem: F16-013.

II.
Grad Jastrebarsko će za uslugu navedenu u točki I. ovog 

Zaključka trgovačkom društvu DUPLICO d.o.o. iz Rakovog 
Potoka, Kalinovica, Svetonedeljska cesta 18, plaćati iznos od 
8.657,00 kn uvećano za PDV 25% od 2.164,25 kn, sveukupno 
iznos od 10.821,25 kn (slovima: desettisućaosamstodvadesetjed-
na kuna i dvadesetpet lipa) mjesečno.

III.
Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su 

Proračunom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, Razdjel 009: 
Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i 
financije, Glava 01, Program: Lokalna samouprava i administra-
cija, Aktivnost: Administrativni troškovi.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 430-01/16-01/91
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 23. svibnja 2016.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o pružanju usluge servisnog  

održavanja informatičke opreme i sistemskog softvera 
za potrebe Grada Jastrebarskog

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo EVOLARE d.o.o. iz 

Dugog Sela, Starjak 12, OIB: 27217071053, sklopiti će Ugovor 
o pružanju usluge servisnog održavanja informatičke opreme i 
sistemskog softvera za potrebe Grada Jastrebarskog na vrijeme 
od 1 (jedne) godine. 

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

ključka trgovačkom društvu EVOLARE d.o.o. iz Dugog Sela, 
Starjak 12, plaćati mjesečni iznos od 9.500,00 kn uvećano za 
PDV 25% od 2.375,00 kn, sveukupno iznos od 11.875,00 (slo-
vima: jedanaesttisućaosamstosedamdesetpet kuna i nula lipa) 
mjesečno.

III.
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovog Zaključka 

osigurana su Proračunom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 
Razdjel: Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu upravu 
i financije, Glava 01, Program: Lokalna samouprava i administra-
cija, Aktivnost: Administrativni troškovi.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“. 

KLASA: 022-06/16-01/19 
URBROJ: 238/12-02-16-8
Jastrebarsko, 16. lipnja 2016. 

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji 

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo KA-VISION d.o.o. 

iz Karlovca, Trg Josipa Broza 2, OIB: 88434970207, sklopit će 
Ugovor o poslovnoj suradnji vezano za pružanje usluga produk-
cije materijala o aktivnostima i događanjima na području Grada 
Jastrebarskog i medijskog praćenja Grada Jastrebarskog u pro-
gramu „Televizije 4 rijeke“.
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II.
Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Za-

ključka trgovačkom društvu KA-VISION d.o.o. iz Karlovca, Trg 
Josipa Broza 2, plaćati mjesečni iznos od 2.500,00 kn uvećano za 
PDV 25% od 625,00 kn, odnosno sveukupno iznos od 3.125,00 
kn (slovima: tritisućestodvadesetpet kuna i nula lipa) mjesečno.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/19 
URBROJ: 238/12-02-16-9
Jastrebarsko, 16. lipnja 2016. 

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

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju 
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) i članka 
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebar-
skog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi plana projekta za 

obnovu dvorca Erdödy (priprema projekta)

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo RAZBOR d.o.o. iz 

Zagreba, Bednjanska 8A, OIB: 32226836158, sklopit će Ugovor 
o izradi plana projekta za obnovu dvorca Erdödy (priprema pro-
jekta), predviđeno evidencijskim brojem nabave: B16-008, Plana 
nabave za proračunsku 2016. godinu.

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

ključka isplatiti trgovačkom društvu RAZBOR d.o.o. iz Zagreba, 
Bednjanska 8A, iznos od 30.000,00 kn uvećano za PDV 25% od 
7.500,00 kn, sveukupno iznos od 37.500,00 kn (slovima: tride-
setsedamtisućapetsto kuna i nula lipa).

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 430-01/16-01/78
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 27. travnja 2016. 

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o nabavi i  

isporuci skulpture

I.
Grad Jastrebarsko i VLADIMIR GAŠPARIĆ – GAPA, aka-

demski kipar iz Varaždina, Jalkovečka 173, OIB: 75365913412, 
Zaključit će Ugovor o nabavi i isporuci skulpture pod nazivom 
„Akt“ ukupne visine 400 cm, koja će biti postavljena na predvi-
đeno mjesto u Perivoju Erdödy u Jastrebarskom.

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

Zaključka isplatiti VLADIMIRU GAŠPARIĆU – GAPI, aka-
demskom kiparu iz Varaždina, Jalkovečka 173, neto iznos od 
20.000,00 kn (slovima: dvadesettisuća kuna i nula lipa).

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 430-01/16-01/112
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.

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

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
90/10, 143/12 i 152/14), članka 23. Odluke o uvjetima, načinu 
i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Ja-
strebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/11), 
članka 12. Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje pra-
va služnosti na nekretninama i korištenje kabelske kanalizacije u 
vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“, broj 11/14) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13), 
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ODLUKU 
o osnivanju prava služnosti  u svrhu izvođenja radova 
na održavanju postojećeg vodovoda – Izvorište Perlić 

mlin – klorinatorska stanica Draga Svetojanska

Članak 1.
Grad Jastrebarsko osniva pravo služnosti u korist trgovačkog 

društva VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko, ulica dr. 
Franje Tuđmana 47, OIB: 19136164708,  na teret dijela nekretni-
na kojima upravlja Grad Jastrebarsko, u svrhu izvođenja radova 
na održavanju postojećeg vodovoda – Izvorište Perlić mlin – klo-
rinatorska stanica Draga Svetojanska.

Nekretnine na dijelovima kojih se osniva pravo služnosti iz 
stavka 1. ovog članka, a prema Izvedbenom projektu održavanja 
postojećeg vodovoda, izrađenom od strane AVOKA-ING d.o.o. 
iz Zagreba, broj 03-05-15 iz svibnja 2015. godine, označene su 
kao:

 – k.č.br. 9463 put sa 1013 čhv i
 – k.č.br. 9550 put sa 1j 1119 čhv, obje upisane u z.k.ul.br. P-I, 
k.o. Sveta Ana.
Dijelovi nekretnina iz stavka 2. ovog članka na kojima se 

osniva pravo služnosti, označeni su u grafičkim prikazima koji se 
nalaze u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.
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Članak 2.
Utvrđuje se da je osnivanje prava služnosti koje je predmet 

ove Odluke od interesa za Grad Jastrebarsko te se pravo služnosti 
na dijelovima nekretnina iz članka 1. ove Odluke osniva bez na-
knade, sukladno odredbama Odluke o postupku i visini naknade 
za osnivanje prava služnosti na nekretninama i korištenje kabel-
ske kanalizacije u vlasništvu Grada Jastrebarskog.

Članak 3.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo VODE JASTREBAR-

SKO d.o.o. sklopit će Ugovor o osnivanju prava služnosti, su-
kladno odredbama ove Odluke.

Članak 4.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za imo-

vinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, ko-
munalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okolišta. 

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se 

u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 944-17/16-01/04
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 28. travnja 2016.

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

Na temelju članka 6. Ugovora o izvođenju građevinskih i 
elektromontažnih radova za elektropunionicu za električna vozila 
u Jastrebarskom, u Zrinski-Frankopanskoj ulici kod zgrade Glaz-
bene škole Jastrebarsko, KLASA: 430-01/16-01/45, URBROJ: 
238/12-02-16-4 od 31. ožujka 2016. godine i članka 48. Statuta 
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 
broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Dodatka Ugovora o izvođenju 
građevinskih i elektromontažnih radova za 

elektropunionicu za električna vozila u Jastrebarskom

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo VENERA d.o.o. iz Ba-

rilovića, Barilovići 1c, OIB: 26272148383, sklopiti će Dodatak 
Ugovora o izvođenju građevinskih i elektromontažnih radova za 
elektropunionicu za električna vozila u Jastrebarskom, u Zrinski-
Frankopanskoj ulici kod zgrade Glazbene škole Jastrebarsko, za-
ključenog 31. ožujka 2016. godine, KLASA: 430-01/16-01/45, 
URBROJ: 238/12-02-16-4, kojim će se rok izvođenja predmetnih 
radova produljiti do 16. svibnja 2016. godine.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 430-01/16-01/45
URBROJ: 238/12-02-16-8
Jastrebarsko, 29. travnja 2016.

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

Na temelju članka 54. stavka 4.  Pravilnika o proračunskom 
računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine”, broj 
124/14) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog («Službeni vje-
snik Grada Jastrebarskog», broj 7/09, 2/13, 3/13), Gradonačelnik 
Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o dodjeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu 

Groblja Jastrebarsko d.o.o.

I.
Odobrava se kapitalna pomoć trgovačkom društvu Groblja 

Jastrebarsko d.o.o. za troškove opremanja za obavljanje djelat-
nosti, i to za nabavu teretnog vozila za prijevoz, u iznosu od 
43.000,00 kn (četrdesettritisuće kuna i nula lipa).

II.
Odobreni iznos isplatit će se iz Proračuna Grada Jastrebar-

skog za 2016. godinu, glava 01, razdjel 010: Upravni odjel za 
imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Program: 
Izgradnja groblja; Kapitalni projekt: Uređenje groblja, konto 386.

III.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se u ko-

rist žiro-računa trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko 
d.o.o. otvorenog kod Raiffeisenbank Austria d.d., IBAN: 
HR9224840081105948655, najkasnije u roku od 30 dana od dana 
donošenja ovog Zaključka.

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/15
URBROJ: 238/12-02-16-4
Jastrebarsko, 5. svibnja 2016.

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

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju 
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) i članka 
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebar-
skog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskog elaborata 

za rekonstrukciju raskrižja ulica Vladka Mačeka, 
Petra Svačića i Bana Josipa Jelačića u Jastrebarskom

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo GEOFOCUS d.o.o. iz 

Zagreba, Braće Cvijića 3, OIB: 25866867098, sklopit će Ugovor 
o izradi Parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju raskrižja ulica 
Vladka Mačeka, Petra Svačića i Bana Josipa Jelačića u Jastre-
barskom, predviđeno evidencijskim brojem nabave: 3E16-020, 
Plana nabave za proračunsku 2016. godinu.

II.
Grad Jastrebarsko će za uslugu navedenu u točki I. ovog Za-

ključka isplatiti trgovačkom društvu GEOFOCUS d.o.o. iz Za-
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greba, Braće Cvijića 3, iznos od 19.500,00 kn (slovima: devet-
naesttisućapetsto kuna i nula lipa) bez PDV-a. Obveza plaćanja 
poreza na dodanu vrijednost prenosi se na Grad Jastrebarsko su-
kladno članku 75. stavku 3. točka a. Zakona o porezu na dodanu 
vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 
i 143/14).

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su Proraču-

nom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, Razdjel 010: Upravni 
odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene dje-
latnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 
Glava 01, Program: Izgradnja cesta, Kapitalni projekt: Rekon-
strukcija i izgradnja ulica u Gradu.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/15
URBROJ: 238/12-02-16-5
Jastrebarsko, 5. svibnja 2016.

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

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju 
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) i članka 
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebar-
skog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi idejnog, glavnog 
i izvedbenog projekta odmorišta/vidikovaca na 

području grada Jastrebarskog

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo ARHIKON d.o.o. iz 

Zagreba, Ozaljska 49, OIB: 41081073369, sklopit će Ugovor o 
izradi idejnog, glavnog i izvedbenog projekta odmorišta/vidiko-
vaca na području grada Jastrebarskog, predviđeno evidencijskim 
brojem nabave: 2E16-008, Plana nabave za proračunsku 2016. 
godinu.

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

ključka isplatiti trgovačkom društvu ARHIKON d.o.o. iz Zagre-
ba, Ozaljska 49, iznos od 52.000,00 kn (slovima: pedesetdvije-
tisuće kuna i nula lipa) bez PDV-a. Obveza plaćanja poreza na 
dodanu vrijednost prenosi se na Grad Jastrebarsko sukladno član-
ku 75. stavku 3. točka a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost 
(„Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14).

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/15
URBROJ: 238/12-02-16-6
Jastrebarsko, 5. svibnja 2016.

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

Na temelju članka 4. i članka 5. Zakona o uređivanju imovin-
skopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina 
(„Narodne novine“, broj 80/11), članka 4. stavka 1. i članka 5. 
stavka 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja ne-
kretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik 
Grada Jastrebarskog broj 7/11) i članka 48. Statuta Grada Jastre-
barskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 
i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnine 

u vlasništvu Grada Jastrebarskog za izgradnju 
infrastrukturne građevine: „Rekonstrukcija 

raskrižja Ulice dr. Franje Tuđmana – Državne 
ceste D1 i priključaka TC Konzum i TC Plodine u 

Jastrebarskom“ 

I.
Utvrđuje se da je zahvat “Rekonstrukcija raskrižja Ulice dr. 

Franje Tuđmana – Državne ceste D1 i priključaka TC Konzum i 
TC Plodine u Jastrebarskom“, izgradnja infrastrukturne građevi-
ne u interesu Republike Hrvatske i Grada Jastrebarskog.

II.
Za potrebe izgradnje infrastrukturnog objekta iz članka 1. 

ovog Zaključka, Grad Jastrebasko kao vlasnik  prenosi na Re-
publiku Hrvatsku po investitoru, trgovačkom društvu Hrvatske 
ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, 
Zagreb, Vončinina 3, OIB: 55545787885, pravo vlasništva na no-
voformiranoj nekretnini u k.o. Jastrebarsko označenoj kao k.č.br. 
1388/9 dvorište sa 125 m2, bez naknade.

Nekretnina iz prethodnog stavka ove točke formirana je Par-
celacijskim elaboratom izrađenim od strane tvrtke GeoVizija 
d.o.o. iz Osijeka, u skladu s Lokacijskom dozvolom KLASA: 
UP/I-350-05/14-01/05, URBROJ: 238/1-18-05/1-14-06 od 5. 
prosinca 2014. godine, izdanom od strane Upravnog odjela za 
prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke župani-
ja, Ispostava Jastrebarsko.

Vrijednost nekretnine iz stavka prvog ove točke iznosi 
24.375,00 kn, sukladno nalazu i mišljenju vještaka iz postupka 
osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina koje su pred-
met zahvata.

III.
Grad Jastrebarsko i Hrvatske ceste d.o.o., zaključit će Ugovor 

o prijenosu prava vlasništva bez naknade, sukladno odredbama 
ovog Zaključka.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/15
URBROJ: 238/12-02-16-7
Jastrebarsko, 5. svibnja 2016.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 13. Odluke o uvjetima, načinu i postup-
ku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/11) i članka 48. 
Statuta Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebar-
skog”, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebar-
skog donosi

ZAKLJUČAK 
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina 

u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom

I.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasniš-

tvu Grada Jastrebarskog koje u naravi predstavljaju zemljišta u 
Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom, katastarska općina 
Cvetković, prema oznaci zemljišta i početnoj cijeni kako slijedi:

Red.
br. k.č.br. oznaka zemljišta zk.ul. površina

početna  
cijena (kn)

1. 2850/6 šuma općinski Lug 2214 1 j 821 čhv 82.000,00

2. 2056/1 sjenokoša Krč 2104 1 j 369 čhv 67.000,00

3. 2056/2 livada Krč 2104 465 čhv 15.000,00

4. 2061/1 livada Krč 2104 28 čhv 970,00

Početni iznos kupoprodajne cijene iz stavka prvog ove točke 
utvrđen je po VIRTUAL d.o.o. iz Zagreba,  Sudskom vještaku za 
arhitekturu, graditeljstvo i procjenu nekretnina Mladenu Ožiću, 
dipl. ing. arh.

II.
Ponuditelj u postupku javnog natječaja obvezan je uplatiti 

jamčevinu u iznosu 10% utvrđene početne cijene za svaku ne-
kretninu te uz ponudu dostaviti dokaz o izvršenoj uplati.

Iznos na ime kupoprodajne cijene za svaku od nekretnina u 
postupku javnog natječaja Gradu Jastrebarskom uplaćuje se jed-
nokratno. 

III.
Javni natječaj objavit će se u „Narodnim novinama“, na služ-

benim internetskim stranicama Grada Jastrebarskog: www.jastre-
barsko.hr i na oglasnoj ploči Grada Jastrebarskog.

Rok za dostavu pisanih ponuda Gradu Jastrebarskom iznosi 
30 dana od dana objave javnog natječaja u “Narodnim novinama”.

IV.
Za provedbu javnog natječaja koji je predmet ovog Zaključ-

ka zadužuje se Povjerenstvo za provođenje natječaja za prodaju 
i davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog.

Za administrativno-tehničke poslove u postupku objave jav-
nog natječaja te u radu Povjerenstva iz prethodnog stavka ove 
točke, zadužuje se Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, 
gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/15
URBROJ: 238/12-02-16-8
Jastrebarsko, 5. svibnja 2016.

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

Temeljem članka 10. Ugovora o održavanju nerazvrstanih 
cesta na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu KLA-
SA: 430-01/16-01/12, URBROJ: 238/12-02-16-4 od 28. siječnja 
2016. godine i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačel-
nik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Dodatka Ugovora o održavanju 

nerazvrstanih cesta na području  
Grada Jastrebarskog u 2016. godini

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo CESTE JASTRE-

BARSKO d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko, OIB: 
10339976418, sklopiti će Dodatak Ugovora o održavanju neraz-
vrstanih cesta na području Grada Jastrebarskog u 2016. godini, 
KLASA: 430-01/16-01/12, URBROJ: 238/12-02-16-4, zaključe-
nog 28. siječnja 2016. godine, kojim će se utvrditi niže cijene 
predmetnih radova, za one radove čija je ukupna vrijednost veća 
od 50.000,00 kn (slovima: pedesetisuća kuna i nula lipa).

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/16
URBROJ: 238/12-02-16-5
Jastrebarsko, 12. svibnja 2016. 

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

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
90/10, 143/12 i 152/14), članka 23. Odluke o uvjetima, načinu 
i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Ja-
strebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/11), 
članka 4. Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava 
služnosti na nekretninama i korištenje kabelske kanalizacije u 
vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“, broj 11/14) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13), 
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ODLUKU 
o osnivanju prava služnosti u svrhu polaganja cijevi i 
održavanja distributivnog ST plinovoda na području 

grada Jastrebarskog – naselje Donji Desinec

Članak 1.
Grad Jastrebarsko osniva pravo služnosti u svrhu polaganja 

cijevi i održavanja ST plinovoda na području grada Jastrebarskog 
– naselje Donji Desinec, u korist trgovačkog društva MONTCO-
GIM-PLINARA d.o.o., Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 3A, a 
na teret dijela nekretnine označene kao:

 – k.č.br. 1729/1 mlinište i sjenokoša u Strugi sa 1264 čhv, upi-
sane u z.k.ul.br. P-I, k.o. Desinec,
koja u naravi predstavlja nerazvrstanu cestu (NC 1714) ko-

jom upravlja Grad Jastrebarsko.
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Pravo služnosti polaganja cijevi zasniva se u duljini 52,72 m, 
odnosno u površini od 10,54 m2, sve u dijelu označenom u gra-
fičkom prikazu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin 
sastavni dio.

Članak 2.
Pravo služnosti koje je predmet ove Odluke osniva se na ne-

određeno vrijeme, bez naknade, sukladno odredbi članka 4. Ugo-
vora o koncesiji broj: UK-02/99 za plinofikaciju dijela Zagrebač-
ke županije, Grada Jastrebarskog i Općina Krašić, Klinča Sela i 
Pisarovina od 29. srpnja 1999. godine. 

Članak 3.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo  MONTCOGIM – 

PLINARA  d.o.o. sklopit će Ugovor o osnivanju prava služnosti 
sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 4.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za imo-

vinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, ko-
munalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okolišta. 

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se 

u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 944-17/15-01/05
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 13. svibnja 2016.

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

Na temelju članka 5. Ugovora o izradi Izvedbenog elabora-
ta prometne signalizacije za označavanje biciklističkih ruta na 
području Grada Jastrebarskog, KLASA: 430-01/16-01/60, UR-
BROJ: 238/12-02-16-4 od 19. travnja 2016. godine i članka 48. 
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebar-
skog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog 
donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Dodatka Ugovora o izradi Izvedbenog 
elaborata prometne signalizacije za označavanje 

biciklističkih ruta na području Grada Jastrebarskog

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo PROMET I PROSTOR 

d.o.o. iz Zagreba, Medarska 56c, OIB: 70482234704, sklopiti će 
Dodatak Ugovora o izradi Izvedbenog elaborata prometne signa-
lizacije za označavanje biciklističkih ruta na području Grada Ja-
strebarskog, zaključenog 19. travnja 2016. godine, KLASA: 430-
01/16-01/60, URBROJ: 238/12-02-16-4, kojim će se rok izrade 
predmetnog elaborata produljiti do 31. svibnja 2016. godine.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 430-01/16-01/60
URBROJ: 238/12-02-16-9
Jastrebarsko, 18. svibnja 2016.

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

Na temelju članka 8. Ugovora o izvođenju radova na obnovi 
i revitalizaciji perivoja Erdödy-zaštićenog spomenika parkovne 
arhitekture KLASA: 433-01/15-01/25, URBROJ: 238/12-02-15-
23 od 23. lipnja 2015. godine i članka 48. Statuta Grada Jastre-
barskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 
i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju V. Dodatka Ugovora o izvođenju radova 
na obnovi i revitalizaciji perivoja Erdödy-zaštićenog 

spomenika parkovne arhitekture 

I.
Grad Jastrebarsko i Zajednica ponuditelja koju čine trgo-

vačko društvo G.V.-PROM d.o.o., iz Jastrebarskog, A. Šenoe 
2, OIB: 64880141785 i trgovačko društvo CESTE JASTRE-
BARSKO d.o.o. iz Jastrebarskog, Dr. Franje Tuđmana 47, OIB: 
10339976418, sklopit će V. Dodatak Ugovora o izvođenju radova 
na obnovi i revitalizaciji perivoja Erdödy-zaštićenog spomenika 
parkovne arhitekture, zaključenog 23. lipnja 2015. godine, KLA-
SA: 433-01/15-01/25, URBROJ: 238/12-02-15-23, kojim će se 
rok izvođenja radova iz članka 7. stavka 4. navedenog Ugovora 
koji se odnosi na radove iz točke I.5. Troškovnika „Park Erdödy 
u Jastrebarskom – obnova zelenog fonda prostorna jedinica F“ 
(Održavanje zelenila kroz jednogodišnje razdoblje – garancijsko 
održavanje), produljiti do 27. studenog 2016. godine.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 430-01/15-01/171
URBROJ: 238/12-02-16-18
Jastrebarsko, 23. svibnja 2016.

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

Na temelju članka 14. Ugovora o pružanju usluge vođenja 
projekta energetske obnove zgrade Glazbene škole Jastrebarsko, 
KLASA: 430-01/16-01/24, URBROJ: 238/12-02-16-4 od 24. 
veljače 2016. godine i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) 
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi 

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Dodatka Ugovora o pružanju usluge 

vođenja projekta energetske obnove zgrade  
Glazbene škole Jastrebarsko

I.
Grad Jastrebarsko i Regionalna energetska agencija Sje-

verozapadne Hrvatske iz Zagreba, Andrije Žaje 10, OIB: 
93298204867, sklopit će Dodatak Ugovora o pružanju usluge vo-
đenja projekta energetske obnove zgrade Glazbene škole Jastre-
barsko, KLASA: 430-01/16-01/24, URBROJ: 238/12-02-16-4, 
zaključenog 24. veljače 2016. godine, kojim će se rok provedbe 
I. i II. FAZE predmetnog projekta produljiti do 15. srpnja 2016. 
godine.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
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KLASA: 430-01/16-01/24
URBROJ: 238/12-02-16-9
Jastrebarsko, 23. svibnja 2016. 

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

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju 
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) i članka 
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebar-
skog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi Glavnog-izvedbenog 

projekta rekonstrukcije ulice Petra Svačića u 
Jastrebarskom

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo TIGON d.o.o. iz Za-

greba, Ilica 355a, OIB: 25489981820, sklopit će Ugovor o izradi 
Glavnog-izvedbenog projekta rekonstrukcije ulice Petra Svači-
ća u Jastrebarskom, predviđeno Planom nabave za proračunsku 
2016. godinu pod evidencijskim brojem: 3E16-021.

II.
Grad Jastrebarsko će za uslugu navedenu u točki I. ovog Za-

ključka isplatiti trgovačkom društvu TIGON d.o.o. iz Zagreba, 
Ilica 355a, iznos od 66.000,00 kn (slovima: šezdesetšesttisuća 
kuna i nula lipa) bez PDV-a. Obveza plaćanja poreza na dodanu 
vrijednost prenosi se na Grad Jastrebarsko sukladno članku 75. 
stavku 3. točka a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Na-
rodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14).

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 430-01/16-01/94
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 23. svibnja 2016. 

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

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju 
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) i članka 
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebar-
skog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi Glavnog-izvedbenog 

projekta spojne ulice između Trga Ljube Babića i ulice 
Mirni put u Jastrebarskom

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo TIGON d.o.o. iz Za-

greba, Ilica 355a, OIB: 25489981820, sklopit će Ugovor o izradi 
Glavnog-izvedbenog projekta spojne ulice između Trga Ljube 

Babića i ulice Mirni put u Jastrebarskom, predviđeno Planom 
nabave za proračunsku 2016. godinu pod evidencijskim brojem: 
3E16-022.

II.
Grad Jastrebarsko će za uslugu navedenu u točki I. ovog Za-

ključka isplatiti trgovačkom društvu TIGON d.o.o. iz Zagreba, 
Ilica 355a, iznos od 27.000,00 kn (slovima: dvadesetsedamtisuća 
kuna i nula lipa) bez PDV-a. Obveza plaćanja poreza na dodanu 
vrijednost prenosi se na Grad Jastrebarsko sukladno članku 75. 
stavku 3. točka a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Na-
rodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14).

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 430-01/16-01/95
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 23. svibnja 2016. 

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju 

postojećih međa i drugih granica te o novom 
razgraničenju“

I.
Daje se suglasnost na „Izvješće o utvrđivanju postojećih 

međa i drugih granica te o novom razgraničenju“ koje je izrađe-
no od strane Trasirka d.o.o. iz Bregane, M. Langa 5, u predmetu 
izrade i provedbe geodetskog elaborata upisa objekta na k.č.br. 
34/2 k.o. Klinča Sela, za stranku u postupku Vandu Resnik iz 
Zagreba, Novi Goljak 4.

Izvješće se ovjerava za susjednu k.č.br. k.č.br. 5189, koja 
u naravi predstavlja dio nerazvrstane ceste Stankovo NC 5205, 
kojom upravlja Grad Jastrebarsko, upisano u z.k.ul.br. P-I k.o. 
Klinča Sela.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA:  930-01/16-01/05
URBROJ:  238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 23. svibnja 2016.

Gradonačelnik
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, 
153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 23. Odluke o uvjeti-
ma, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu 
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 
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broj 7/11), članka 12. Odluke o postupku i visini naknade za 
osnivanje prava služnosti na nekretninama i korištenje kabel-
ske kanalizacije u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 11/14) i članka 48. Statuta 
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ 
broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog do-
nosi

ODLUKU 
o osnivanju prava služnosti  u svrhu građenja 

građevina infrasturkturne namjene, 
vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - 

retencijski bazeni R1 Cvetković i R2 Čabdin,  
3. skupine

Članak 1.
Grad Jastrebarsko osniva pravo služnosti u korist trgovačkog 

društva VODE JASTREBARSKO d.o.o.,  Jastrebarsko, ulica dr. 
Franje Tuđmana 47, OIB: 19136164708,  na teret dijela nekretni-
na u vlasništvu Grada Jastrebarskog, u svrhu građenja građevina 
infrasturkturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje 
otpadnih voda - retencijski bazeni R1 Cvetković i R2 Čabdin, 
3. skupine.

Nekretnine na dijelovima kojih se osniva pravo služnosti iz 
stavka 1. ovog članka, sukladno ishođenoj Lokacijskoj dozvo-
li za navedeni zahvat u prostoru, izdanoj od strane nadležnog 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 
Zagrebačke županije, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Is-
postava Jastrebarsko, pod pod poslovnim brojem KLASA: UP/I-
350-01/15-01/000013, URBROJ: 238/1-18-05/1-16-0003 od 15. 
travnja 2016. godine, koja je postala pravomoćna dana 2. svibnja 
2016. godine, označene su kao:

 – k.č.br. 1402/8 put u Jastrebarskom, ulica Franje Tuđmana sa 
329 m2 i

 – k.č.br. 1405/9 pašnjak u ul. Trešnjevka sa 2203 m2, obje upi-
sane u z.k.ul.br. 2668 k.o. Jastrebarsko.
Dijelovi nekretnina iz stavka 2. ovog članka na kojima se 

osniva pravo služnosti, označeni su u grafičkim prikazima – pre-
glednim kartama trase kanalizacije, koji se nalaze u prilogu ove 
Odluke i čine njezin sastavni dio.

Članak 2.
Utvrđuje se da je osnivanje prava služnosti koje je predmet 

ove Odluke od interesa za Grad Jastrebarsko te se pravo služnosti 
na dijelovima nekretnina iz članka 1. ove Odluke osniva bez na-
knade, sukladno odredbama Odluke o postupku i visini naknade 
za osnivanje prava služnosti na nekretninama i korištenje kabel-
ske kanalizacije u vlasništvu Grada Jastrebarskog.

Članak 3.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo  VODE JASTREBAR-

SKO d.o.o. sklopit će Ugovor o osnivanju prava služnosti, su-
kladno odredbama ove Odluke.

Članak 4.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za imo-

vinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, ko-
munalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okolišta. 

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se 

u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA:  944-17/16-01/05
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko,  23. svibnja 2016.

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

  

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju 

postojećih međa i drugih granica te o novom 
razgraničenju“

I.
Daje se suglasnost na „Izvješće o utvrđivanju međa i dru-

gih granica te o novom razgraničenju“ koje je izrađeno od strane 
Geotron d.o.o. iz Zagreba, Leprovička 33, u predmetu izrade i 
provedbe parcelacijskog elaborata po rješenju o utvrđivanju gra-
đevne čestice, na k.č.br. 8088 i k.č.br. 8089/2, obje k.o. Sveta 
Ana, za stranku u postupku Dragutina Severa iz Zagreba, Otona 
Kučere 64.

Izvješće se ovjerava za susjednu k.č.br. 9633 koja u naravi 
čini nerazvrstanu cestu Prodin Dol NC 4701 upisano u z.k.ul.br. 
P-I k.o. Sveta Ana kao javno dobro kojim upravlja Grad Jastre-
barsko.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA:  930-01/16-01/06
URBROJ:  238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 27.  svibnja 2016.

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

 Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Dodatka Ugovora o izvođenju geodetskih 

radova na izmjeri i izradi parcelacijskog elaborata 
rekonstrukcije postojeće i izgradnje nove spojne ceste 

NC 1102 u naselju Čabdin

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo GEO-LAND d.o.o. 

iz Jastrebarskog, A. Mihanovića 14, OIB: 20257722022, sklopit 
će Dodatak Ugovora o izvođenju geodetskih radova na izmjeri i 
izradi parcelacijskog elaborata rekonstrukcije postojeće i izgrad-
nje nove spojne ceste NC 1102 u naselju Čabdin, KLASA: 430-
01/15-01/198, URBROJ: 238/12-02-15-4, zaključenog 29. listo-
pada 2015. godine, kojim će se izmijeniti ugovorna odredba o 
cijeni usluge obzirom da je Izvršitelj od 01. siječnja 2016. godine 
obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost.



30. lipnja 2016. SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG Broj 4 - Stranica 231

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 430-01/15-01/198
URBROJ: 238/12-02-16-7
Jastrebarsko, 30. svibnja 2016.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju 

postojećih međa i drugih granica te o novom 
razgraničenju“

I.
Daje se suglasnost na „Izvješće o utvrđivanju međa i dru-

gih granica te o novom razgraničenju“ koje je izrađeno od strane 
Next level d.o.o. iz Zagreba, Topolovečka 61, u predmetu izrade 
i provedbe parcelacijskog elaborata diobe ili spajanja katastar-
skih čestica te za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o 
zgradama ili drugim građevinama, na k.č.br. 300 i k.č.br. 301/1, 
obje k.o. Jastrebarsko, za stranku u postupku Branku Klopović iz 
Jastrebarskog, Cvetković 79.

Izvješće se ovjerava za susjednu k.č.br. 212/1 koja u naravi 
čini nerazvrstanu cestu – 02 – ulica Antuna Gustava Matoša u 
Jastrebarskom, upisano u z.k.ul.br. P-I k.o. Jastrebarsko kao opće 
dobro kojim upravlja Grad Jastrebarsko.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/17
URBROJ: 238/12-02-16-6  
Jastrebarsko, 2. lipnja 2016.  

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju 

postojećih međa i drugih granica te o novom 
razgraničenju“

I.
Daje se suglasnost na „Izvješće o utvrđivanju međa i drugih 

granica te o novom razgraničenju“ koje je izrađeno od strane Be-
ming d.o.o. iz Zagreba, Srebrnjak 4, u predmetu izrade i proved-
be parcelacijskog elaborata diobe ili spajanja katastarskih čestica, 

na k.č.br. 7300 i k.č.br. 7301/2, obje k.o. Sveta Jana, za stranku u 
postupku Sandru Zajec iz Zagreba, Radoslava Cimermana 68 B.

Izvješće se ovjerava za susjedne k.č.br. 9559 put sa 652 čhv 
koja u naravi čini nerazvrstanu cestu Ivančići NC 3001 i k.č.br. 
9600 put sa 695 čhv, obje upisane u z.k.ul.br. P-I k.o. Sveta Ana 
kao javno dobro kojim upravlja Grad Jastrebarsko.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/17
URBROJ: 238/12-02-16-5  
Jastrebarsko, 2. lipnja 2016.  

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

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju 
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) i članka 
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebar-
skog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi idejnih projekata za 

produžetke ulica u Jastrebarskom

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo C.T.B. d.o.o. iz Jastre-

barskog, Zagrebačka 12, OIB: 28975255175, sklopit će Ugovor 
o izradi idejnih projekata za produžetke ulica u Jastrebarskom i 
to za:

1. produžetak Plešivičke ulice do ulice Bana Josipa Jelačića,
2. produžetak Plešivičke ulice prema Desinečkoj ulici,
3. produžetak ulice Eugena Kumičića do Zdihovačke ulice,
4. spoj ulice Antuna Gustava Matoša i
5. spoj Desinečke ulice,
predviđeno Planom nabave za proračunsku 2016. godinu pod 

evidencijskim brojem: 3E16-023.

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

Zaključka isplatiti trgovačkom društvu C.T.B. d.o.o. iz Jastre-
barskog, Zagrebačka 12, iznos od 47.800,00 kn (slovima:  četr-
desetsedamtisućaosamsto kuna i nula lipa) bez PDV-a. Obveza 
plaćanja poreza na dodanu vrijednost prenosi se na Grad Jastre-
barsko sukladno članku 75. stavku 3. točka a. Zakona o porezu na 
dodanu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13, 
153/13 i 143/14).

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/17
URBROJ: 238/12-02-16-4  
Jastrebarsko, 2. lipnja 2016.  

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju 
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) i članka 
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebar-
skog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o izradi Glavnog projekta 

energetske obnove zgrade Glazbene škole 
Jastrebarsko

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo TRI-A-STUDIO 

d.o.o. iz Samobora, Ulica 9. svibnja 22, OIB: 79410538819, 
sklopit će Ugovor o izradi Glavnog projekta energetske obnove 
zgrade Glazbene škole Jastrebarsko, predviđeno Planom na-
bave za proračunsku 2016. godinu pod evidencijskim brojem: 
10E16-001.

II.
Grad Jastrebarsko će za uslugu navedenu u točki I. ovog Za-

ključka isplatiti trgovačkom društvu TRI-A-STUDIO d.o.o. iz 
Samobora, Ulica 9. svibnja 22, iznos od 28.000,00 kn (slovima: 
dvadesetosamtisuća kuna i nula lipa) bez PDV-a. Obveza plaća-
nja poreza na dodanu vrijednost prenosi se na Grad Jastrebarsko 
sukladno članku 75. stavku 3. točka a. Zakona o porezu na do-
danu vrijednost („Narodne novine“, broj 73/13, 99/13, 148/13, 
153/13 i 143/14).

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/17
URBROJ: 238/12-02-16-3  
Jastrebarsko, 2. lipnja 2016.  

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

Na temelju članka 5. stavka 1. i 2. Odluke o korištenju ne-
ketnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik 
Grada Jastrebarskog“, broj 8/15) u vezi s člankom 10. stavkom 
1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 8/15),  i članka 48. 
Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebar-
skog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebar-
skog donosi 

ZAKLJUČAK 
o dodjeli nekretnina u vlasništvu  

Grada Jastrebarskog na korištenje udrugama

I. 
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovore kojima će urediti me-

đusobna prava i obveze u svezi dodjele nekretnina na korištenje 
na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine sljedećim udrugama, 
za prostore u vlasništvu Grada Jastrebarskog prema tablici u na-
stavku:

Red. 
Br.

Adresa
Prostora Opis prostora

Površina 
(m2) Korisnik

1. Vladka 
Mačeka 2

jedna prostorija u 
prizemlju glavne 
zgrade
jedna prostorija u 
prizemlju glavne 
zgrade
- prostorije imaju 
zajednički ulaz

10,80
14,37

Udruga 
umirovljenika 
prigorje 

2. Vladka 
Mačeka 2

jedna prostorija u 
potkrovlju dvorišne 
zgrade

8 Kinološko 
društvo

3. dr. Franje 
Tuđmana 9

jedna prostorija u 
prizemlju dvorišne 
zgrade

36 Profectus – 
inkluzivni c.

4. Perivoj 
dvorca 
Erdödy

jedna prostorija na 1. 
katu objekta Žitnica

95,83 Društvo Naša 
djeca

II.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Ja-
strebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/17
URBROJ: 238/12-02-16-20
Jastrebarsko, 2. lipnja 2016.

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

Na temelju članka 4. Ugovora o izradi idejnog, glavnog i 
izvedbenog projekta odmorišta/vidikovaca na području grada 
Jastrebarskog od 06. svibnja 2016. godine, KLASA: 430-01/16-
01/82, URBROJ: 238/12-02-16-4 i članka 48. Statuta Grada Ja-
strebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 
2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Dodatka Ugovora o izradi idejnog, 

glavnog i izvedbenog projekta odmorišta/vidikovaca 
na području grada Jastrebarskog

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo ARHIKON d.o.o. iz 

Zagreba, Ozaljska 49, OIB: 41081073369, sklopit će Dodatak 
Ugovora o izradi idejnog, glavnog i izvedbenog projekta odmo-
rišta/vidikovaca na području grada Jastrebarskog, zaključenog 
06. svibnja 2016. godine, KLASA: 430-01/16-01/82, URBROJ: 
238/12-02-16-4, kojim će se rok izrade predmetnog idejnog, 
glavnog i izvedbenog projekta produljiti do 5. srpnja 2016. go-
dine.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.



30. lipnja 2016. SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG Broj 4 - Stranica 233

KLASA: 430-01/16-01/82
URBROJ: 238/12-02-16-8
Jastrebarsko, 3. lipnja 2016. 

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

Na temelju članka 4. i članka 5. Zakona o uređivanju imovin-
skopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina 
(„Narodne novine“, broj 80/11), članka 4. stavka 1. i članka 5. 
stavka 2. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja ne-
kretninama u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik 
Grada Jastrebarskog broj 7/11) i članka 48. Statuta Grada Jastre-
barskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 7/09, 2/13 
i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnina 

u vlasništvu Grada Jastrebarskog za izgradnju 
infrastrukturne građevine: „Rekonstrukcija raskrižja 
TREŠNJEVKA – križanje Državnh cesta D 1 i D 310 

u Jastrebarskom“

I.
Utvrđuje se da je zahvat “Rekonstrukcija raskrižja TREŠ-

NJEVKA – križanje Državnih cesta D 1 i D 310 u Jastrebar-
skom“, izgradnja infrastrukturne građevine u interesu Republike 
Hrvatske i Grada Jastrebarskog.

II.
Za potrebe izgradnje infrastrukturnog objekta iz točke I. ovog 

Zaključka, Grad Jastrebasko kao vlasnik prenosi bez naknade na 
Republiku Hrvatsku po investitoru - trgovačkom društvu Hrvat-
ske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih 
cesta, Zagreb, Vončinina 3, OIB: 55545787885, pravo vlasništva 
na nekretninama u k.o. Jastrebarsko označenim kao: 

 – k.č.br. 1488/6 oranica Pečkarica sa 93 m2 upisano u z.k.ul.
br. 2668,

 – k.č.br. 1489/3 oranica Pečkarica sa 39 m2 upisano u z.k.ul.
br. 2672,

 – k.č.br. 1573/3 nogostup u ulici Trešnjevka sa 160 m2 i
 – k.č.br. 1574/4 nogostup u ulici Trešnjevka sa 75 m2, obje upi-
sane u z.k.ul.br. 3220.
Nekretnine iz prethodnog stavka ove točke formirane su Par-

celacijskim elaboratom izrađenim od strane GeoVizija d.o.o. iz 
Osijeka, u skladu s Lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-
05/14-01/06, URBROJ: 238/1-18-05/1-14-06 od 5. prosinca 
2014. godine, izdanom od strane Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županija, Isposta-
va Jastrebarsko.

Vrijednost nekretnina iz stavka prvog ove točke iznosi 
71.565,00 kn, sukladno nalazu i mišljenju stalnog sudskog vješta-
ka građevinske struke iz postupka utvrđivanja tržišne vrijednosti 
nekretnina koje ulaze u obuhvat predmetnog zahvata u prostoru.

III.
Grad Jastrebarsko i Hrvatske ceste d.o.o., zaključit će Ugovor 

o prijenosu prava vlasništva bez naknade, sukladno odredbama 
ovog Zaključka.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 943-01/16-01/16
URBROJ: 238/12-02/16-3
Jastrebarsko, 6. lipnja 2016.

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

Na temelju članka 46., a u vezi s člankom 30. Zakona o iz-
vlaštenju i određivanju nankade („Narodne novine“, broj 74/14) i 
članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Ja-
strebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora o zamjeni i kupoprodaji 

nekretnina radi izgradnje nerazvrstanih cesta, 
oznaka S-3, S-4 i T-10 u Gospodarskoj zoni Jalševac u 

Jastrebarskom

I.
U svrhu sporazumnog rješavanja pitanja stjecanja prava vla-

sništva nekretnina radi izgradnje nerazvrstanih cesta, sukladno 
Lokacijskoj dozvoli za izgradnju prometnica S-3, S-4 i T-10 u 
Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom, izdanoj od strane 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoli-
ša Zagrebačke županije, Ispostava Jastrebarsko, poslovni broj 
KLASA: UP/I-350-05/12-01/42, URBROJ: 238/1-18-05/1-13-13 
od 16. siječnja 2013. godine i parcelacijskim elboratima izrađe-
nim od strane GEO-LAND, obrt za geodetske poslove, nadzor i 
promet nekretninama, vl. Ivana Lončarića iz Jastrebarskog, Grad 
Jastrebarsko i trgovačko društvo SIGNOPLAST d.o.o. iz Zagre-
ba, Sajmišna cesta 6, zaključiti će ugovor o zamjeni i kupoprodaji 
nekretnina u k.o. Cvetković, na način kako slijedi:
1.  za nekretnine u vlasništvu Signoplast d.o.o. označene kao:

 – k.č.br. 2597  Livada Čabdin, sa 137 m2,
 – k.č.br. 2600/4 Livada Čabdom, sa 1251 m2,
 – k.č.br. 2601/2 Pašnjak Čabdin, sa 67 m2, sve upisano u z.k.ul.
br. 1572, 
sve k.o. Cvetković;
Grad Jastrebarsko daje u zamjenu nekretnine u svom vlasniš-

tvu označene kao:
 – k.č.br. 2102/2 livada Prekužnica sa 165 čhv,
 – k.č.br. 3716/1 put kod Signoplasta sa 919 m2, obje upisane u 
z.k.ul.br. 2682 i

 – k.č.br. 3720/4 put Gornja Seča sa 23 m2, upisano u z.k.ul.br. 
2706,
sve k.o. Cvetković,

2. za nekretnine u vlasništvu Signoplast d.o.o. označene kao:
 – k.č.br. 2600/3 Livada Čabdin, sa 312 m2,
 – k.č.br. 2601/1 Pašnjak Čabdin, sa 509 m2, obje upisane u 
z.k.ul.br. 1572 i 

 – k.č.br. 2602/3 Livada Krčevina, sa 91 m2, upisano u z.k.ul.
br. 1738, 
sve k.o. Cvetković.
Grad Jastrebarsko isplatit će naknadu na ime kupoprodajne 

cijene u iznosu od 101.405,55 kn.
II.

Tržišna vrijednost nekretnina u vlasništvu Signoplast d.o.o.,  
utvrđena je po stalnim sudskim vještacima Zdravku Zoriću, dipl. 
ing. građ. - stalni sudski vještak za graditeljstvo i Tomislavu Vit-
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koviću, dipl. ing. - stalni sudski vještak za poljoprivredu, šumar-
stvo i procjenu poljoprivrednog zemljišta, u provedenom postup-
ku za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. 
Cvetković, pred Uredom državne uprave u Zagrebačkoj županiji, 
u svrhu sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva ne-
kretnina koje su predmet ovog Zaključka i to:

 – k.č.br. 2597 u iznosu od 14.213,75 kn
 – k.č.br. 2600/4 u iznosu od 133.350,80 kn
 – k.č.br. 2601/2 u iznosu od 7.353,60 kn
 – k.č.br. 2600/3 u iznosu od 31.449,60 kn
 – k.č.br. 2601/1 u iznosu od 60.507,20 kn
 – k.č.br. 2602/3 u iznosu od 9.448,75 kn,
dok je tržišna vrijednost nekretnina u vlasništvu Grada utvr-

đena po C.T.B d.o.o. za projektiranje, građenje i usluge iz Jastre-
barskog, stalnom sudskom procjenitelju za graditeljstvo Borisu 
Crnilo, ing. građ. i to:

 – k.č.br. 2102/2 u iznosu od 59.300,00 kn
 – k.č.br. 3716/1 u iznosu od 91.900,00 kn
 – k.č.br. 3720/4 u iznosu od 2.300,00 kn.

III.
Financijska sredstva za provedbu ovog Zaključka osigurana 

su u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, program: 
Razvoj gospodarstva, kapitalni projekt: Razvoj gospodarske zone 
Jalševac, osnovni račun 411.

IV.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Ja-
strebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/18
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 9. lipnja 2016.

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

  

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju 

postojećih međa i drugih granica te o novom 
razgraničenju“

I.
Daje se suglasnost na „Izvješće o utvrđivanju međa i drugih 

granica te o novom razgraničenju“ koje je izrađeno od strane Ge-
otron d.o.o. iz Zagreba, Leprovička 33, u predmetu izrade i pro-
vedbe geodetskog projekta u svrhu izgradnje pomoćne zgrade, na 
k.č.br. 2142/5, k.o. Plešivička Reka, za stranku u postupku Vesnu 
Braje iz Jastrebarskog, Zdihovačka 88A.

Izvješće se ovjerava za susjednu k.č.br. 1651/1 koja u naravi 
čini nerazvrstanu cestu – ulicu u Jastrebarskom, označenu kao 02 
Zdihovačka ulica, upisanu u z.k.ul.br. P-I k.o. Jastrebarsko kao 
javno dobro kojim upravlja Grad Jastrebarsko.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/18
URBROJ: 238/12-02-16-4
Jastrebarsko, 9. lipnja 2016.

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

 
  
Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-

ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na „Izvješće o utvrđivanju međa 

i drugih granica te o novim razgraničenjima“

I.
Daje se suglasnost na „Izvješće o utvrđivanju međa i drugih 

granica te o novim razgraničenjima“ koje je izrađeno od strane 
Geo-land d.o.o. iz Jastrebarskog, A.  Mihanovića 14, u predme-
tu izrade geodetskog projekta parcelacije na osnovu Lokacijske 
dozvole KLASA: UP/I-350-05/13-01/36, URBROJ: 238/1-18-
05/1-16-7 od 18. svibnja 2016. godine za izgradnju Vodospreme 
„Hrašća“, koja je izdana od strane Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Isposta-
va Jastrebarsko. Izvješće se ovjerava na zahtjev stranke u postup-
ku - investitora trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. iz Ja-
strebarskog, radi formiranja novih katastarskih čestica na k.č.br. 
2026/1, k.č.br. 2026/2 i k.č.br. 2025/3, sve k.o. Slavetić

Grad Jastrebarsko Izvješće ovjerava za susjednu k.č.br. 3430 
označenu kao put poljski u Hrašću sa 773 čhv upisanu u z.k.ul.
br. P-I k.o. Slavetić kao javno dobro, a koja u naravi čini nerazvr-
stanu cestu – Hrašća NC 2901 kojom upravlja Grad Jastrebarsko.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA:  930-01/16-01/10
URBROJ:  238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 10. lipnja 2016.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora o dodjeli bespovratnih 

potpora za pokriće dijela troškova izrade projektne 
dokumentacije za projekte koji će se financirati 

sredstvima EU  

I.
Grad Jastrebarsko i Zagrebačka županija sklopiti će ugovore 

o dodjeli bespovratnih potpora za pokriće dijela troškova izrade 
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projektne dokumentacije za projekte koji će se financirati sred-
stvima EU i to:

 – ugovor o potpori br. 17-11-8-16 za pokriće dijela troškova 
izrade projektnog dokumenta: Glavni i izvedbeni projekt za 
ishođenje građevinske dozvole za izgradnju tercijarnih pro-
metnica T-2 i T-3 u Gospodarskoj zoni Jalševac, za pripremu 
projekta Razvoj prometne infrastrukture u Gospodarskoj zoni 
Jalševac, u ukupnom iznosu od 83.462,43 kn (slovima: osam-
desettritisućečetristošezdesetdvije kune i četrdesettri lipe),

 – ugovor o potpori br. 18-11-8-16 za pokriće dijela troškova 
izrade projektnog dokumenta: Izvedbeni elaborat (projekt) 
prometne signalizacije za označavanje biciklističkih ruta na 
području Grada Jastrebarskog, za pripremu projekta Ciklo-
turističke rute Grada Jastrebarskog, u ukupnom iznosu od 
70.000,00 kn (slovima: sedamdesettisuća kuna i nula lipa),

 – ugovor o potpori br. 19-11-8-16 za pokriće dijela troškova 
izrade projektnog dokumenta: Glavni, izvedbeni i idejni pro-
jekt odmorišta/vidikovaca na području Grada Jastrebarskog, 
za pripremu projekta Cikloturističke rute Grada Jastrebar-
skog, u ukupnom iznosu od 39.000,00 kn (slovima: tride-
setdevettisuća kuna i nula lipa).

II.
Ugovorima iz točke I. ovog Zaključka ugovorne strane ure-

diti će međusobna prava i obveze te način isplate dodijeljenih 
sredstava.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 302-02/16-01/03
URBROJ: 238/12-02-16-10
Jastrebarsko, 13. lipnja 2016.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog («Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 7/09, 2/13 i 3/13) i članka 
3. stavka 1. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električ-
nom energijom (“Narodne novine”, broj 85/15)  Gradonačelnik 
Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o korištenju mreže (kategorija 

Poduzetništvo- niski napon) i Ugovora o opskrbi 
(kategorija Poduzetništvo) za obračunsko mjerno 

mjesto Cvetković bb-Klaonica, Jastrebarsko

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

lovac, Vladka Mačeka 44, Karlovac, Ugovor o korištenju mreže 
(kategorija Poduzetništvo- niski napon) i Ugovor o opskrbi (ka-
tegorija Poduzetništvo) za obračunsko mjerno mjesto Cvetković 
bb-Klaonica Jastrebarsko, broj OMM 7857043.

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

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

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/19 
URBROJ: 238/12-02-16-6
Jastrebarsko, 16. lipnja 2016. 

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog («Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog», broj 7/09, 2/13 i 3/13) i članka 
3. stavka 1. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električ-
nom energijom (“Narodne novine”, broj 85/15) Gradonačelnik 
Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o korištenju mreže (kategorija: 
Poduzetništvo - niski napon) za obračunska mjerna 

mjesta javne rasvjete Grada Jastrebarskog 

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

lovac, Vladka Mačeka 44, Karlovac, Ugovor o korištenju mreže 
(kategorija: Poduzetništvo- niski napon) za 89 obračunskih mjer-
nih mjesta javne rasvjete Grada Jastrebarskog.

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

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

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

objavljen u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/19 
URBROJ: 238/12-02-16-7
Jastrebarsko, 16. lipnja 2016. 

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

Temeljem članka 15. Programa razvoja i potpora gospodar-
stvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu («Službeni vjesnik 
Grada Jastrebarskog», broj 08/15), Uredbe komisije (EU) br. 
1407/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioni-
ranju Europske unije na de minimis potpore i članka 48. Statuta 
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 
broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog do-
nosi

ZAKLJUČAK 
o dodjeli subvencije za početak poslovanja 

poduzetnika u 2016. godini

I.
Odobrava se isplata subvencije za početak poslovanja podu-

zetnika u 2016. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:
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Poduzetnik Namjena
Odobreni 
iznos 
(kn)

IBAN

JASKA- 
BIKE d.o.o.
OIB:03638501997
Radnička cesta 27

Registracija 2.084,00 HR8223600001102531837

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

točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna Grada Jastrebarskog za 
2016. godinu, program: razvoj malog gospodarstva, aktivnost: 
razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, osnovni račun: 
352.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/15
URBROJ: 238/12-02-16-11
Jastrebarsko, 5. svibnja 2016.

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

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju 
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) i članka 
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebar-
skog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o pružanju usluga pripreme i 
prijave projekta te vođenja  projekta iz programa 

ruralnog razvoja RH za 2014. – 2020., Mjera 
7, podmjera 7.4. – tip operacije 7.4.1. Projekt: 
„Rekonstrukcija mjesnog groblja Domagović“

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo SUPERNA d.o.o. iz 

Čakovca, Savska Ves, Radnička 15, OIB: 17112655688, sklo-
pit će Ugovor o pružanju usluga pripreme i prijave projekta te 
vođenja projekta iz programa ruralnog razvoja RH za 2014. – 
2020., Mjera 7, podmjera 7.4. – tip operacije 7.4.1., Projekt: „Re-
konstrukcija mjesnog groblja Domagović“, predviđeno Planom 
nabave za proračunsku 2016. godinu pod evidencijskim brojem 
B16-010.

Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Za-
ključka isplatiti trgovačkom društvu SUPERNA d.o.o. iz Čakov-
ca, Savska Ves, Radnička 15, iznos od 67.000,00 kn uvećano za 
PDV 25% od 16.750,00 kn, sveukupno iznos od 83.750,00 kn 
(slovima: osamdesettritisućesedamstopedeset kuna i nula lipa).

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su Proraču-

nom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, Razdjel 010: Upravni 
odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene dje-
latnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 
Glava 01, Program: Razvoj gospodarstva, Tekući projekt: Projekt 
ukupnog razvoja grada. 

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

će se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 430-01/16-01/83
URBROJ: 238/12-02-16-3 
Jastrebarsko, 13. svibnja 2016.

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

 

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju 
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) i članka 
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebar-
skog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o pružanju usluga pripreme i 
prijave projekta te vođenja  projekta iz programa 

ruralnog razvoja RH za 2014. – 2020., Mjera 
7, podmjera 7.2. – tip operacije 7.2.2. Projekt: 

„Rekonstrukcija i izgradnja dijela nerazvrstane ceste 
NC 1102 Čabdin“  

I.
Grad Jastrebarsko i SENKA VRANIĆ vlasnica obrta „SINTA-

GMA“ iz Okučana, Bana Josipa Jelačića 14, OIB: 43410002401, 
sklopit će Ugovor o pružanju usluga pripreme i prijave projekta 
te vođenja projekta iz programa ruralnog razvoja RH za 2014. 
– 2020., Mjera 7, podmjera 7.2. – tip operacije 7.2.2., Projekt: 
„Rekonstrukcija i izgradnja dijela nerazvrstane ceste NC 1102 
Čabdin“, predviđeno Planom nabave za proračunsku 2016. godi-
nu pod evidencijskim brojem B16-009.

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

ključka isplatiti SENKI VRANIĆ vlasnici obrta „SINTAGMA“ iz 
Okučana, Bana Josipa Jelačića 14, iznos od 54.000,00 kn uveća-
no za PDV 25% od 13.500,00 kn, sveukupno iznos od 67.500,00 
kn (slovima: šezdesetsedamtisućapetsto kuna i nula lipa).

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su Proraču-

nom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, Razdjel 010: Upravni 
odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene dje-
latnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 
Glava 01, Program: Razvoj gospodarstva, Tekući projekt: Projekt 
ukupnog razvoja grada. 

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 430-01/16-01/84
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 13. svibnja 2016.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju 
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) i članka 
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebar-
skog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o pružanju usluga pripreme i 

prijave projekta na natječaj programa prekogranične 
suradnje Interreg IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina 

- Crna Gora 2014.-2020.

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo SUPERNA d.o.o. iz 

Čakovca, Savska Ves, Radnička 15, OIB: 17112655688, sklopit 
će Ugovor o pružanju usluga pripreme i prijave projekta na natje-
čaj programa prekogranične suradnje Interreg IPA Hrvatska - Bo-
sna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020., predviđeno Planom 
nabave za proračunsku 2016. godinu pod evidencijskim brojem 
B16-013.

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

ključka isplatiti trgovačkom društvu SUPERNA d.o.o. iz Čakov-
ca, Savska Ves, Radnička 15, iznos od 50.000,00 kn uvećano za 
PDV 25% od 12.500,00 kn, sveukupno iznos od 62.500,00 kn 
(slovima: šezdesetdvijetisućepetsto kuna i nula lipa).

III.
Sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su Proraču-

nom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, Razdjel 010: Upravni 
odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene dje-
latnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 
Glava 01, Program: Razvoj gospodarstva, Tekući projekt: Projekt 
ukupnog razvoja grada. 

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 430-01/16-01/92
URBROJ: 238/12-02-16-3 
Jastrebarsko, 16. svibnja 2016.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Sporazuma o suradnji za pripremu i 

prijavu zajedničkog projekta na natječaj iz Programa 
Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna 

Gora 2014.-2020.

I.
Grad Jastrebarsko će zajedno s Gradom Karlovcem (Republi-

ka Hrvatska), Općinom Vojnić (Republika Hrvatska), Općinom 
Velika Kladuša (Bosna i Hercegovina) i Općinom Cazin (Bosna 

i Hercegovina), sklopiti Sporazum o suradnji u svrhu uređenja 
međusobnih prava i obveza vezano za pripremu i prijavu zajed-
ničkog projekta na natječaj iz Programa Interreg IPA Hrvatska 
– Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020., prioritetna os 
“Razvoj turizma kroz očuvanje kulturnog i prirodnog nasljeđa” 
(dalje u tekstu: Projekt).

II.
Grad Jastrebarsko je Vodeći partner na Projektu.

III.
Sporazum o suradnji koji je predmet ovog Zaključka sklapa 

se na određeno vrijeme i traje do trenutka izvršenja obveza svih 
projektnih partnera sukladno odredbama Sporazuma.

IV.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Ja-
strebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 430-01/16-01/99
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 17. svibnja 2016.

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

Temeljem članka 15. Programa razvoja i potpora gospodar-
stvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu («Službeni vjesnik 
Grada Jastrebarskog», broj 08/15), Uredbe komisije (EU) br. 
1407/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioni-
ranju Europske unije na de minimis potpore i članka 48. Statuta 
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 
broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog do-
nosi

ZAKLJUČAK 
o dodjeli kapitalne potpore poduzetnicima za nabavu 

opreme u 2016. godini

I.
Odobrava se isplata kapitalne potpore poduzetnicima za na-

bavu opreme u 2016. godini, po korisnicima i iznosima kako sli-
jedi:

Poduzetnik Namjena Odobreni 
iznos (kn) IBAN

VALEO-LJEPOTA 
ZDRAVLJA d.o.o.
OIB: 92172072827
Guci Draganički 78

oprema 
za dječje 
igralište

10.710,00 HR2024840081100342090

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

točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna Grada Jastrebarskog za 
2016. godinu, program: razvoj malog gospodarstva, aktivnost: 
poticanje konkurentnosti malog gospodarstva, osnovni račun: 
386.



Broj 4 - Stranica 238 SLUŽBENI VJESNIK GRADA JASTREBARSKOG 30. lipnja 2016.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/17
URBROJ: 238/12-02-16-8  
Jastrebarsko, 2. lipnja 2016.  

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

Temeljem članka 15. Programa razvoja i potpora gospodar-
stvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu (“Službeni vjesnik 
Grada Jastrebarskog”, broj 08/15), Uredbe komisije (EU) br. 
1407/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioni-
ranju Europske unije na de minimis potpore i članka 48. Statuta 
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 
broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog do-
nosi

ZAKLJUČAK 
o dodjeli subvencije za nastup poduzetnika na 

sajmovima u 2016. godini

I.
Odobrava se isplata subvencije za nastup poduzetnika  na saj-

movima  u 2016. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:

Naziv obrta Namjena
Odobreni 
iznos 
(kn)

IBAN

Obrt GALA
Vl. Željka Matasić
OIB: 58957543956
Bukovac 
Svetojanski 1

Kotizacija
Zakup 
prostora

1.831,00 HR1623600001102316327

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

točke 1. ovog Zaključka, iz Proračuna Grada Jastrebarskog za 
2016. godinu, program: razvoj malog gospodarstva, aktivnost: 
razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, osnovni račun: 
352.

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

se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/17
URBROJ: 238/12-02-16-7  
Jastrebarsko, 2. lipnja 2016.  

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

Temeljem članka 15. Programa razvoja i potpora gospodarstvu 
Grada Jastrebarskog za 2016. godinu («Službeni vjesnik Grada 
Jastrebarskog», broj 08/15), Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013. 
o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unije na de minimis potpore i članka 48. Statuta Grada Jastrebar-
skog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13 i 
3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o dodjeli kapitalne potpore poduzetnicima za nabavu 

opreme u 2016. godini

I.
Odobrava se isplata kapitalne potpore poduzetnicima za na-

bavu opreme u 2016. godini, po korisnicima i iznosima kako sli-
jedi:

Poduzetnik Namjena Odobreni 
iznos (kn) IBAN

 VD-AS  
MONT j.d.o.o. 
OIB: 75802601659
Trg kardinala  
A. Stepinca 9

Vozilo
Citroen 
JUMPER

3.032,00 HR1124840081107671184

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

točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna Grada Jastrebarskog za 
2016. godinu, program: razvoj malog gospodarstva, aktivnost: po-
ticanje konkurentnosti malog gospodarstva, osnovni račun: 386.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/18
URBROJ: 238/12-02-16-5
Jastrebarsko, 9. lipnja 2016.

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

Temeljem članka 15. Programa razvoja i potpora gospodar-
stvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu («Službeni vjesnik 
Grada Jastrebarskog», broj 08/15), Uredbe komisije (EU) br. 
1407/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioni-
ranju Europske unije na de minimis potpore i članka 48. Statuta 
Grada Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, 
broj 7/09, 2/13 i 3/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog do-
nosi

ZAKLJUČAK 
o dodjeli subvencije za početak poslovanja 

poduzetnika u 2016. godini

I.
Odobrava se isplata subvencije za početak poslovanja podu-

zetnika u 2016. godini, po korisnicima i iznosima kako slijedi:

Poduzetnik Namjena
Odobreni 
iznos 
(kn)

IBAN

Obrt TENT
Vl. Mario Budišćak
OIB:16489169548
Dr. Franje Tuđmana 
114

Registracija
Računalna 
oprema

5.000,00 HR8623400091160438781

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

točke 1. ovog Zaključka, iz proračuna Grada Jastrebarskog za 
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2016. godinu, program: razvoj malog gospodarstva, aktivnost: 
razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, osnovni račun: 
352.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/18
URBROJ: 238/12-02-16-6
Jastrebarsko, 9. lipnja 2016.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora o dodjeli bespovratne potpore 
za pokriće dijela troškova izrade Strategije razvoja 

Grada Jastrebarskog za razdoblje 2016-2020.

I.
Grad Jastrebarsko i Zagrebačka županija sklopiti će Ugovor 

o potpori br. 30-11-8-16 za pokriće dijela troškova izrade Stra-
tegije razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2016-2020., u 
ukupnom iznosu od 32.250,00 kn (slovima: tridesetdvijetisućed-
vjestopedeset kuna i nula lipa).

II.
Ugovorom iz točke I. ovog Zaključka urediti će se međusob-

na prava i obveze ugovornih strana te način isplate dodijeljenih 
sredstava.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 302-02/15-01/03
URBROJ: 238/12-02-16-9
Jastrebarsko, 13. lipnja 2016.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o pružanju konzultantskih 

usluga (Projekt „Razvoj kroz darovitost“)

I.
Grad Jastrebarsko i CENTAR ZNANJA PROFECTUS JA-

STREBARSKO iz Jastrebarskog, Zrinski-Frankopanska 18, 
OIB: 65583867663, sklopiti će Ugovor o pružanju konzultant-
skih usluga u svrhu apliciranja Projekta „Razvoj kroz darovitost“ 
na Europski socijalni fond. 

II.
Grad Jastrebarsko je nositelj projekta iz točke I. ovog Za-

ključka.

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

ključka isplatiti izvršitelju CENTRU ZNANJA PROFECTUS 
JASTREBARSKO iz Jastrebarskog, Zrinski-Frankopanska 18, 
iznos od 17.800,00 kn (slovima: sedamnaesttisućaosamsto kuna i 
nula lipa). Izvršitelj nije u sustavu PDV-a.

IV.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Pododsjek za EU 

projekte u Odsjeku za gospodarstvo i društvene djelatnosti iz 
Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, 
društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i za-
štitu okoliša Grada Jastrebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 430-01/16-01/73
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 27. travnja 2016.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o pružanju konzultantskih 

usluga (Projekt: „Organizacije civilnog društva – 
osnaženi partneri u razvoju lokalne zajednice“)

I.
Grad Jastrebarsko i CENTAR ZNANJA PROFECTUS JA-

STREBARSKO iz Jastrebarskog, Zrinski-Frankopanska 18, 
OIB: 65583867663, sklopiti će Ugovor o pružanju konzultant-
skih usluga u svrhu apliciranja Projekta „Organizacije civilnog 
društva – osnaženi partneri u razvoju lokalne zajednice“ na Eu-
ropski socijalni fond. 

II.
Grad Jastrebarsko je nositelj projekta iz točke I. ovog Za-

ključka.
III.

Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Za-
ključka isplatiti izvršitelju CENTRU ZNANJA PROFECTUS 
JASTREBARSKO iz Jastrebarskog, Zrinski-Frankopanska 18, 
iznos od 17.800,00 kn (slovima: sedamnaesttisućaosamsto kuna i 
nula lipa). Izvršitelj nije u sustavu PDV-a.

IV.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Pododsjek za EU 

projekte u Odsjeku za gospodarstvo i društvene djelatnosti iz 
Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, 
društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i za-
štitu okoliša Grada Jastrebarskog.
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V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 430-01/16-01/72
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 27. travnja 2016.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o pružanju konzultantskih 

usluga (Projekt „54 plus“)

I.
Grad Jastrebarsko i CENTAR ZNANJA PROFECTUS JA-

STREBARSKO iz Jastrebarskog, Zrinski-Frankopanska 18, 
OIB: 65583867663, sklopiti će Ugovor o pružanju konzultant-
skih usluga u svrhu apliciranja Projekta „54 plus“ na Europski 
socijalni fond. 

II.
Grad Jastrebarsko je nositelj projekta iz točke I. ovog Za-

ključka.
III.

Grad Jastrebarsko će za usluge navedene u točki I. ovog Za-
ključka isplatiti izvršitelju CENTRU ZNANJA PROFECTUS 
JASTREBARSKO iz Jastrebarskog, Zrinski-Frankopanska 18, 
iznos od 17.800,00 kn (slovima: sedamnaesttisućaosamsto kuna i 
nula lipa). Izvršitelj nije u sustavu PDV-a.

IV.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Pododsjek za EU 

projekte u Odsjeku za gospodarstvo i društvene djelatnosti iz 
Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, 
društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i za-
štitu okoliša Grada Jastrebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 430-01/16-01/71
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 27. travnja 2016.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 02/13 i 03/13),  gra-
donačelnik  Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o pokroviteljstvu znanstveno-stručne konferencije 

„Natural Resources, Green Technology and 
Sustainable Development – GREEN/2“

I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, Zvonimir Novosel, 

dipl.ing., prihvaća pokroviteljstvo  znanstveno-stručne konfe-
rencije „Natural Resources, Green Technology and Sustainable 
Development – GREEN/2“, koja se u organizaciji Hrvatskog 
šumarskog instituta, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, 
Šumarskog fakulteta, Instituta za jadranske kulture i melio-
raciju krša, Hrvatskog društva za biotehnologiju i Akademije 
šumskih znanosti, od 5. – 7. listopada 2016. godine održava u 
Zagrebu.

II.
Prihvaćanje pokroviteljstva ne uključuje financijsku potporu 

Grada Jastrebarskog organizatorima konferencije.

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

se u Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.

KLASA: 022-06/16-01/15
URBROJ: 238/12-02-16-12
Jastrebarsko, 5. svibnja 2016.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Hrvatskom šumarskom 

institutu, Jastrebarsko

I.
Odobrava se financijska potpora Hrvatskom šumarskom in-

stitutu, Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko, OIB: 13579392023 u 
iznosu od 6.000,00 kuna, za organizaciju „6. Dana otvorenih 
vrata“ koje ove godine označava tema „Šuma i klima – interak-
cija šumskog ekosustava i klimatskih prilika“, a održavaju se 19. 
svibnja 2016. godine u Jastrebarskom.

II.
Odobrena sredstva osigurana su u proračunu Grada Jastrebar-

skog za 2016. godinu, Program: razvoj poljoprivrede, Aktivnost: 
sufinanciranje rada poljoprivrednih udruga, konto: 381, a isplatit 
će se na IBAN-račun broj: HR7923600001101252461, otvoren 
kod Zagrebačke banke na ime Hrvatskog šumarskog instituta, 
Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko, nakon potpisanog ugovora ko-
jim će biti regulirana međusobna prava i obveze vezano uz na-
mjensko korištenje odobrenih sredstava.

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

se u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/15
URBROJ: 238/12-02-16-13
Jastrebarsko, 5. svibnja 2016.

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Grado-
načelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Srednjoj školi Jastrebarsko

I.
Odobrava se financijska potpora Srednjoj školi Jastrebarsko, 

V. Holjevca 11, Jastrebarsko, u iznosu od 8.000,00 kn, u svrhu 
pokrića dijela troškova organizacije i realizacije projekta „GE-
STA“ te troškove nagradnog izleta za učenike pobjednike pro-
jekta „GESTA“.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Grada Ja-

strebarskog za 2016. godinu, program: srednjoškolsko i visoko 
obrazovanje, aktivnost: sufinanciranje dodatnih potreba u sred-
njoškolskom obrazovanju, osnovni račun: 363, a isplatit će na 
IBAN račun HR6523600001101478723 otvoren kod Zagrebačke 
banke, na ime Srednje škole Jastrebarsko, nakon potpisanog ugo-
vora kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze vezano 
uz namjensko korištenje odobrenih sredstava.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/16-01/15
URBROJ: 238/12-02-16-14
Jastrebarsko, 5. svibnja 2016.

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Grado-
načelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Srednjoj školi Jastrebarsko

I.
Odobrava se financijska potpora Srednjoj školi Jastrebarsko, 

V. Holjevca 11, Jastrebarsko, u iznosu od 3.020,00 kn, u svrhu 
pokrića troškova odlaska na maturalno putovanje Marijane Ju-
rak, osobne pomoćnice u nastavi Ivone Jaklenec, učenice 3.g.1. 
razreda.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, program: socijalna zaštita, aktiv-
nost: invaliditet, osnovni račun: 372, a isplatit će na IBAN račun 
HR6523600001101478723 otvoren kod Zagrebačke banke, na 
ime Srednje škole Jastrebarsko, nakon potpisanog ugovora kojim 
će biti regulirana međusobna prava i obveze vezano uz namjen-
sko korištenje odobrenih sredstava.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/16-01/15
URBROJ: 238/12-02-16-15
Jastrebarsko, 5. svibnja 2016.

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

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju 
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) i članka 
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebar-
skog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o pružanju usluga deratizacije 
na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu

I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo EKO-DERATIZA-

CIJA d.o.o. iz Zagreba, III. Petruševec 11a, OIB: 38001831721, 
sklopiti će Ugovor o pružanju usluga deratizacije na području 
Grada Jastrebarskog za 2016. godinu.

II.
Grad Jastrebarsko će za uslugu navedenu u točki I. ovog 

Zaključka isplatiti trgovačkom društvu EKO-DERATIZACIJA 
d.o.o. iz Zagreba, III. Petruševec 11a, iznos od 18.900,00 kn uve-
ćano za PDV 25% od 4.725,00 kn, sveukupno iznos od 23.625,00 
kn (slovima: dvadesettritisućešestodvadesetpet kuna i nula lipa).

III.
Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su 

Proračunom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, Razdjel 010: 
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, druš-
tvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša, Glava 01, Program:  Zdravstvo, Aktivnost: Usluge dera-
tizacije i dezinsekcije.

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

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/16
URBROJ: 238/12-02-16-3
Jastrebarsko, 12. svibnja 2016. 

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

Na temelju članka 3. i 6. Pravilnika o stvaranju i praćenju 
izvršavanja ugovornih obveza Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14, 10/14 i 3/16) i članka 
48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog“ broj 7/09, 2/13 i 3/13) Gradonačelnik Grada Jastrebar-
skog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju Ugovora o pružanju  
usluga dezinsekcije na području  

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
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I.
Grad Jastrebarsko i trgovačko društvo EKO-DERATIZA-

CIJA d.o.o. iz Zagreba, III. Petruševec 11a, OIB: 38001831721, 
sklopiti će Ugovor o pružanju usluga dezinsekcije na području 
Grada Jastrebarskog za 2016. godinu.

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

ključka isplatiti trgovačkom društvu EKO-DERATIZACIJA d.o.o. 
iz Zagreba, III. Petruševec 11a, iznos od 58.800,00 kn uvećano 
za PDV 25% od 14.700,00 kn, sveukupno iznos od 73.500,00 kn 
(slovima: sedamdesettritisućepetsto kuna i nula lipa).

III.
Financijska sredstva iz točke II. ovog Zaključka osigurana su 

Proračunom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, Razdjel 010: 
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, druš-
tvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša, Glava 01, Program:  Zdravstvo, Aktivnost: Usluge dera-
tizacije i dezinsekcije.

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

„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/16
URBROJ: 238/12-02-16-4
Jastrebarsko, 12. svibnja 2016. 

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

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o financiranju 
javnih potreba Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Ja-
strebarskog“ broj 8/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), 
gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi 

ZAKLJUČAK 
o sufinanciranju manifestacije „29. Festival pjevača 

amatera Sveta Jana 2016.“

I. 
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusob-

nih prava i obveza u svezi sufinanciranja manifestacije „29. Fe-
stival pjevača amatera Sveta Jana 2016.“ s udrugom  Kulturno 
umjetničko društvo Sveta Jana, OIB: 92233122785, i to u uku-
pnom iznosu od 5.000,00 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada 

Jastrebarskog za 2016.godinu, Program: Razvoj gospodarstva, 
Aktivnost: Turizam, Konto: 381, tekuće donacije.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Ja-
strebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/16
URBROJ: 238/12-02-16-6
Jastrebarsko, 12. svibnja 2016. 

Gradonačelnik
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, 
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proči-
šćeni tekst), Programa javnih potreba u sportu na području Grada 
Jastrebarskog u 2016. godini (“Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog”, broj 08/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 7/09, 2/13, 3/13), 
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora s Osnovnom školom “Ljubo 
Babić” Jastrebarsko - Školsko sportsko društvo

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će s Osnovnom školom “Ljubo 

Babić” Jastrebarsko ugovor radi financijske potpore u iznosu od 
8.000,00 kn (osamtisuća kuna), u svrhu sufinanciranja djelovanja 
Školskog sportskog kluba “Jastreb”.

II.
Sredstva iz točke I. ovog zaključka osigurana su u Proračunu 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, Programom javnih potreba 
u sportu za 2016. godinu, Aktivnost: Sport - ostali korisnici, kon-
to 381 - tekuće donacije sportskim društvima, a uplatit će se na 
IBAN HR2723600001101535085, na ime Osnovne škole “Ljubo 
Babić”, Jastrebarsko, A. i D. Starčevića 16, OIB: 19572596112.

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

objavljen u ‘’Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/16-01/16
URBROJ: 238/12-02-16-7
Jastrebarsko, 12. svibnja 2016. 

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09, 2/13, 3/13) Gradona-
čelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o pokroviteljstvu 16. Malonogometne lige  

Prigorje 2016. 

I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog prihvaća pokroviteljstvo 

16. Malonogometne lige Prigorje 2016.

II.
Prihvaćanje pokroviteljstva ne uključuje financijsku potporu 

Grada Jastrebarskog Malonogometnom klubu Prigorac.
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III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će 

se u Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.

KLASA: 022-06/16-01/16
URBROJ: 238/12-02-16-8
Jastrebarsko, 12. svibnja 2016. 

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

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o pravnom položaju 
vjerskih zajednica („Narodne novine“ broj 83/02), članka  3. u 
vezi sa člankom 5. stavka 3. Pravilnika o načinu dodjele, isplate i 
kontrole proračunskih sredstava Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 4/15) i članka 48. Statuta Gra-
da Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 
7/09, 2/13 i 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi 

ZAKLJUČAK 
o dodjeli namjenske potpore Župi Sveta Jana u svrhu 

uređenja kapelice Presvetog trojstva u Dragi

I. 
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusob-

nih prava i obveza u svezi dodjele namjenske potpore Župi Sveta 
Jana, Gorica Svetojanska 23, 10 453 Gorica Svetojanska, OIB: 
07408151489, u svrhu uređenja kapelice Presvetog trojstva u 
Dragi, i to u iznosu od 10.000,00 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada 

Jastrebarskog za 2016.godinu, Program: Religijske, kulturne i 
druge službe, Aktivnost: Tekuće donacije vjerskim zajednicama, 
Konto: 381, tekuće donacije.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Ja-
strebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/17
URBROJ: 238/12-02-16-9  
Jastrebarsko, 2. lipnja 2016.  

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Grado-
načelnik  Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori osnovnoj školi Ljubo Babić 

Jastrebarsko

I.
Odobrava se financijska potpora osnovnoj školi Ljubo Ba-

bić Jastrebarsko, A. i D. Starčevića 16, Jastrebarsko, u iznosu od 
10.000,00 kn, u svrhu pokrića dijela troškova nabave knjiga za 
školsku knjižnicu.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, program: izvršna i zakonodavna 
tijela, aktivnost: tekuća zaliha proračuna, osnovni račun: 363, te-
kuće pomoći županijskim proračunima, a isplatit će na IBAN ra-
čun HR2723600001101535085 otvoren kod Zagrebačke banke, 
na ime Osnovne škole Ljubo Babić Jastrebarsko, nakon potpisa-
nog ugovora kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze 
vezano uz namjensko korištenje odobrenih sredstava.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/16-01/17
URBROJ: 238/12-02-16-10  
Jastrebarsko, 2. lipnja 2016.  

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

Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog (“Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog’’, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Grado-
načelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Srednjoj školi Jastrebarsko

I.
Odobrava se financijska potpora Srednjoj školi Jastrebarsko, 

V. Holjevca 11, Jastrebarsko, u iznosu od 2.450,00 kn, u svrhu 
pokrića  troškova organizacije terenske nastave za učenike 2.g1 
i 2.g2 razreda.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Grada Ja-

strebarskog za 2016. godinu, program: srednjoškolsko i visoko 
obrazovanje, aktivnost: sufinanciranje dodatnih potreba u sred-
njoškolskom obrazovanju, osnovni račun: 363, a isplatit će na 
IBAN račun HR6523600001101478723 otvoren kod Zagrebačke 
banke, na ime Srednje škole Jastrebarsko, nakon potpisanog ugo-
vora kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze vezano 
uz namjensko korištenje odobrenih sredstava.

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

objavljen u ‘’Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/16-01/17
URBROJ: 238/12-02-16-11  
Jastrebarsko, 2. lipnja 2016.  

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog („Službe-
ni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), Grado-
načelnik  Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o pokroviteljstvu  vatrogasnog natjecanja  

„6. kup DVD-a Petrovina“

I.
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, Zvonimir Novosel, dipl.

ing., prihvaća pokroviteljstvo vatrogasnog natjecanja „6. kup 
DVD-a Petrovina“, koji će se održati 03. srpnja 2016. godine

II.
Prihvaćanje pokroviteljstva ne uključuje financijsku potporu 

Grada Jastrebarskog DVD-u Petrovina.

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

se u Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog.

KLASA: 022-06/16-01/17
URBROJ: 238/12-02-16-12 
Jastrebarsko, 2. lipnja 2016.  

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

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o financiranju 
javnih potreba Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Ja-
strebarskog“ broj 8/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), 
gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sufinanciranju projekta „Aton kup“

I.
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusob-

nih prava i obveza u svezi sufinanciranja projekta „Aton kup“ 
s udrugom „K.A.O.S.“ kreativno edukativna udruga, Jastrebar-
sko, Većeslava Holjevca 1, OIB: 37945138064,  i to u iznosu od 
3.000,00 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada Ja-

strebarskog za 2016.godinu, Program: Religijske kulturne i druge 
službe, Aktivnost: Rashodi za rekreaciju, kulturni i religijski sa-
držaji koji nisu razvrstani, Konto: 381, tekuće donacije.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Ja-
strebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/17
URBROJ: 238/12-02-16-13  
Jastrebarsko, 2. lipnja 2016.  

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

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o financiranju 
javnih potreba Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Ja-
strebarskog“ broj 8/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), 
gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sufinanciranju projekta  

„Jednodnevni izlet u nacionalni park Krka“

I.
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusob-

nih prava i obveza u svezi sufinanciranja projekta „Jednodnevni 
izlet u nacionalni park Krka“ s Udrugom  umirovljenika „Prigor-
je“ Jastrebarsko, Vlatka Mačeka 2, OIB: 06177315556,  i to u 
iznosu od 6.800,00 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada Ja-

strebarskog za 2016.godinu, Program: Religijske kulturne i druge 
službe, Aktivnost: Rashodi za rekreaciju, kulturni i religijski sa-
držaji koji nisu razvrstani, Konto: 381, tekuće donacije.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Ja-
strebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/17
URBROJ: 238/12-02-16-14
Jastrebarsko, 2. lipnja 2016.  

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

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o financiranju 
javnih potreba Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Ja-
strebarskog“ broj 8/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), 
gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sufinanciranju projekta „Svjetsko prvenstvo u 

feeder tehnici ribolova“

I.
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju među-

sobnih prava i obveza u svezi sufinanciranja projekta „Svjetsko 
prvenstvo u feeder tehnici ribolova“ s udrugom Športsko ribo-
lovno društvo Jastrebarsko, Mladinska 12, Jastrebarsko, OIB: 
55256304489,  i to u iznosu od 3.000,00 kn.
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II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada Ja-

strebarskog za 2016.godinu, Program: Religijske kulturne i druge 
službe, Aktivnost: Rashodi za rekreaciju, kulturni i religijski sa-
držaji koji nisu razvrstani, Konto: 381, tekuće donacije.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Ja-
strebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/17
URBROJ: 238/12-02-16-15  
Jastrebarsko, 2. lipnja 2016.  

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

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o financiranju 
javnih potreba Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Ja-
strebarskog“ broj 8/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), 
gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sufinanciranju manifestacije „Malonogometni 

vatrogasni turnir i zabava“

I.
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusob-

nih prava i obveza u svezi sufinanciranja manifestacije „Malo-
nogometni vatrogasni turnir i zabava“ s udrugom Dobrovoljno 
vatrogasno društvo Domagović, Domagović 56, Jastrebarsko, 
OIB: 69559001939,  i to u iznosu od 2.000,00 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada Ja-

strebarskog za 2016.godinu, Program: Religijske kulturne i druge 
službe, Aktivnost: Rashodi za rekreaciju, kulturni i religijski sa-
držaji koji nisu razvrstani, Konto: 381, tekuće donacije.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Ja-
strebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/17
URBROJ: 238/12-02-16-16  
Jastrebarsko, 2. lipnja 2016.

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

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o financiranju 
javnih potreba Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Ja-
strebarskog“ broj 8/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), 
gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sufinanciranju projekta „Gradu na dar“

I.
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusob-

nih prava i obveza u svezi sufinanciranja projekta  „Gradu na dar“ 
s udrugom Baletni studio Jastrebarsko, Ulica grada Mainza 23, 
Zagreb, OIB: 16727980255,  i to u iznosu od 4.000,00 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada Ja-

strebarskog za 2016.godinu, Program: Religijske kulturne i druge 
službe, Aktivnost: Rashodi za rekreaciju, kulturni i religijski sa-
držaji koji nisu razvrstani, Konto: 381, tekuće donacije.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Ja-
strebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/17
URBROJ: 238/12-02-16-17
Jastrebarsko, 2. lipnja 2016.

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

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o financiranju 
javnih potreba Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Ja-
strebarskog“ broj 8/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), 
gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sufinanciranju projekta Monografija  

„Desinec za dušu“

I.
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusob-

nih prava i obveza u svezi sufinanciranja projekta  Monografi-
ja „Desinec za dušu“ s udrugom Kulturno umjetničko društvo 
Desinec, Trg Sv. Ivana 6, Gornji Desinec, Jastrebarsko, OIB: 
37040267305,  i to u ukupnom iznosu od 5.850,00 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada Ja-

strebarskog za 2016.godinu, Program: Religijske kulturne i druge 
službe, Aktivnost: Rashodi za rekreaciju, kulturni i religijski sa-
držaji koji nisu razvrstani, Konto: 381, tekuće donacije.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 
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komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Ja-
strebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/17
URBROJ: 238/12-02-16-18
Jastrebarsko, 2. lipnja 2016.

Gradonačelnik
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, 
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proči-
šćeni tekst), Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 
na području Grada Jastrebarskog u 2016. godini (“Službeni vje-
snik Grada Jastrebarskog”, broj 8/15) i članka 48. Statuta Gra-
da Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 
7/09, 2/13, 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o sklapanju ugovora s Osnovnom školom “Ljubo 

Babić” Jastrebarsko - Učenička zadruga Grozdek, 
školska prometna jedinica i rad s darovitim učenicima 

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će s Osnovnom školom “Ljubo 

Babić” Jastrebarsko ugovor radi financijske potpore u ukupnom 
iznosu od 22.000,00 kn (dvadesetidvije tisuće kuna), i to u svrhu 
sufinanciranja:

 – djelovanja Učeničke zadruge Grozdek   5.000,00 kn
 – djelovanja školske prometne jedinice  2.000,00 kn
 – rada s darovitim učenicima 15.000,00 kn

II.
Sredstva iz točke I. ovog zaključka osigurana su u Proračunu 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, Programom javnih potreba 
u društvenim djelatnostima za 2016. godinu, Program: Sufinan-
ciranje dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju, Aktivnost: 
Učenička zadruga “Grozdek”, Aktivnost: Školska prometna je-
dinica te Aktivnost: Rad s darovitim učenicima, a uplatit će se na 
IBAN HR2723600001101535085, na ime Osnovne škole “Ljubo 
Babić”, Jastrebarsko, A. i D. Starčevića 16, OIB: 19572596112.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/16-01/18
URBROJ: 238/12-02-16-7
Jastrebarsko, 9. lipnja 2016.    

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

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o pravnom položaju 
vjerskih zajednica („Narodne novine“ broj 83/02), članka  3. u 
vezi sa člankom 5. stavka 3. Pravilnika o načinu dodjele, isplate i 

kontrole proračunskih sredstava Grada Jastrebarskog („Službeni 
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 4/15) i članka 48. Statuta Gra-
da Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 
7/09, 2/13 i 3/13), gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o dodjeli namjenske potpore župi Sveta Ana i  

župi Svetog Antuna Pustinjaka

I.
Grad Jastrebarsko zaključit će ugovore o uređenju među-

sobnih prava i obveza u svezi dodjele namjenske potpore Župi 
Sveta Ana, Gorica Svetojanska 23, Gorica Svetojanska, OIB: 
07408151489 i Župi Svetog Antuna Pustinjaka, Slavetić 11, Ja-
strebarsko, OIB: 99341529470, u iznosima od po 1.500,00 kn, 
u svrhu pomoći najsiromašnijim i potrebitim građanima Grada 
Jastrebarskog s područja Svete Jane i Slavetića za uskršnje blag-
dane, putem  župnih caritasa.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada 

Jastrebarskog za 2016.godinu, Program: Religijske, kulturne i 
druge službe, Aktivnost: Tekuće donacije vjerskim zajednicama-
Caritas, Konto: 381, tekuće donacije.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Ja-
strebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06-16-01/18
URBROJ: 238/12-02-16-8
Jastrebarsko, 9. lipnja 2016.

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

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o financiranju 
javnih potreba Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Ja-
strebarskog“ broj 8/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), 
gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi 

ZAKLJUČAK 
o sufinanciranju projekta  

„Internetski portal Jaska.hr“

I.
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusob-

nih prava i obveza u svezi sufinanciranja projekta  „Internetski 
portal Jaska.hr“ s udrugom Moj grad Jastrebarsko, V. Mačeka 2, 
OIB: 06968021817, i to u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada Ja-

strebarskog za 2016. godinu, Program: Religijske, kulturne i dru-
ge službe, Aktivnost: Rashodi za rekreaciju, kulturni i religiski 
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sadržaj koji nisu razvrstani, Konto: 381, tekuće donacije.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Ja-
strebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/08
URBROJ: 238/12-02-16-9
Jastrebarsko, 9. lipnja 2016.

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

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o financiranju 
javnih potreba Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Ja-
strebarskog“ broj 8/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), 
gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi 

ZAKLJUČAK 
o sufinanciranju manifestacije „Od dana do dana“

I. 
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju među-

sobnih prava i obveza u svezi sufinanciranja manifestacije „Od 
dana do dana“ s Vokalnim ansamblom Gouriena, Jastrebarsko, 
Donji Desinec 83D, OIB: 67070573467, i to u ukupnom iznosu 
od 2.000,00 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada Ja-

strebarskog za 2016.godinu, Program: Religijske, kulturne i dru-
ge službe, Aktivnost: Rashodi za rekreaciju, kulturni i religiski 
sadržaj koji nisu razvrstani, Konto: 381, tekuće donacije.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Ja-
strebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/18
URBROJ: 238/12-02-16-10
Jastrebarsko, 9. lipnja 2016.

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

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o financiranju 
javnih potreba Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Ja-
strebarskog“ broj 8/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 

(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), 
gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi 

ZAKLJUČAK 
o sufinanciranju projekta „Aktivnosti koje ulaze u 
financiranje Grada Jastrebarsko te manifestacije u 

organizaciji Matice i Grada“

I. 
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusob-

nih prava i obveza u svezi sufinanciranja projekta „Aktivnosti 
koje ulaze u financiranje Grada Jastrebarsko te manifestacije u 
organizaciji Matice i Grada“ s Maticom umirovljenika grada Ja-
strebarsko, Jastrebarsko, Mačekova 2, OIB: 41190880221, i to u 
ukupnom iznosu od 3.000,00 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada Ja-

strebarskog za 2016.godinu, Program: Religijske, kulturne i dru-
ge službe, Aktivnost: Rashodi za rekreaciju, kulturni i religiski 
sadržaj koji nisu razvrstani, Konto: 381, tekuće donacije.

III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Ja-
strebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 238/12-02-16-18
URBROJ: 238/12-02-16-11
Jastrebarsko, 9. lipnja 2016.

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

Na temelju članka 10. stavka 1. Pravilnika o financiranju 
javnih potreba Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Ja-
strebarskog“ broj 8/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), 
gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi 

ZAKLJUČAK 
o sufinanciranju manifestacije  

„Desinečko Ivanje“

I. 
Grad Jastrebarsko zaključiti će ugovor o uređenju međusob-

nih prava i obveza u svezi sufinanciranja manifestacije „Desineč-
ko Ivanje“ s DVD-om Gornji Desinec, Jastrebarsko, Gornji De-
sinec, Trg Sv. Ivana 9, OIB: 8867866887, i to u ukupnom iznosu 
od 7.000,00 kn.

II.
Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Grada Ja-

strebarskog za 2016.godinu, Program: Religijske, kulturne i dru-
ge službe, Aktivnost: Rashodi za rekreaciju, kulturni i religijski 
sadržaj koji nisu razvrstani, Konto: 381, tekuće donacije.
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III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za 

imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Ja-
strebarskog.

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

se u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/18
URBROJ: 238/12-02-16-12
Jastrebarsko, 9. lipnja 2016.

Gradonačelnik
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, 
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proči-
šćeni tekst), Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 
na području Grada Jastrebarskog u 2016. godini (“Službeni vje-
snik Grada Jastrebarskog”, broj 8/15) i članka 48. Statuta Gra-
da Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 
7/09, 2/13, 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Srednjoj školi Jastrebarsko u 

svrhu uređenja učionice za nastavu informatike

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će sa Srednjom školom Jastrebar-

sko ugovor radi financijske potpore - kapitalne pomoći u iznosu 
od 20.000,00 kn (dvadeset tisuća kuna), i to u svrhu uređenja 
učionice za nastavu informatike.

II.
Sredstva iz točke I. ovog zaključka osigurana su u Proračunu 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu Programom javnih potreba 
u društvenim djelatnostima za 2016. godinu, Program: Srednjoš-
kolsko i visoko obrazovanje, Aktivnost: Sufinanciranje dodatnih 
potreba u srednjoškolskom obrazovanju, a uplatit će se na IBAN 
HR6523600001101478723, na ime Srednje škole Jastrebarsko, 
Većeslava Holjevca 11, 10450 Jastrebarsko, OIB: 98770826901.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/16-01/19 
URBROJ: 238/12-02-16-10
Jastrebarsko, 16. lipnja 2016. 

Gradonačelnik
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, 
129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - proči-
šćeni tekst), Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 
na području Grada Jastrebarskog u 2016. godini (“Službeni vje-
snik Grada Jastrebarskog”, broj 8/15) i članka 48. Statuta Gra-

da Jastrebarskog (“Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 
7/09, 2/13, 3/13), Gradonačelnik Grada Jastrebarskog donosi

ZAKLJUČAK 
o financijskoj potpori Srednjoj školi Jastrebarsko - 

sufinanciranje nagradnog izleta za učenike

I.
Grad Jastrebarsko sklopit će sa Srednjom školom Jastrebar-

sko ugovor radi financijske potpore u iznosu od 4.550,00 kn (če-
tiritisućepetstoipedeset kuna), i to u svrhu sufinanciranja nagrad-
nog izleta za učenike.

II.
Sredstva iz točke I. ovog zaključka osigurana su u Proračunu 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu Programom javnih potreba 
u društvenim djelatnostima za 2016. godinu, Program: Srednjoš-
kolsko i visoko obrazovanje, Aktivnost: Sufinanciranje dodatnih 
potreba u srednjoškolskom obrazovanju, a uplatit će se na IBAN 
HR6523600001101478723, na ime Srednje škole Jastrebarsko, 
Većeslava Holjevca 11, 10450 Jastrebarsko, OIB: 98770826901.

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

objavljen u “Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog’’.

KLASA: 022-06/16-01/19 
URBROJ: 238/12-02-16-11
Jastrebarsko, 16. lipnja 2016. 

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

Na temelju članka 7. stavka 3. Odluke o korištenju neketnina 
u vlasništvu Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Ja-
strebarskog“, broj 8/15) i članka 48. Statuta Grada Jastrebarskog 
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13), 
Gradonačelnik Grada Jastrebarskog, donosi

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava  

pristiglih na Javni poziv za dodjelu nekretnina 
u vlasništvu Grada Jastrebarskog na korištenje 

političkim strankama

I.
Za članove Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih na 

Javni poziv za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebar-
skog na korištenje političkim strankama imenuju se:

1. Stipe Bučar, predsjednik Povjerenstva,
2. Maja Lovretin, dipl.iur., članica Povjerenstva,
3. Iva Gračanin, dipl. iur., članica Povjerenstva

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se 

u „Službenom vjesniku grada Jastrebarskog“.

KLASA: 022-06/16-01/19 
URBROJ: 238/12-02-16-5
Jastrebarsko, 16. lipnja 2016. 

Gradonačelnik
Zvonimir Novosel, dipl. ing., v. r.
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Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (»Na-
rodne novine«, br. 90/11, 83/13, 143/13) i članka 15. Izjave o 
osnivanju CESTE JASTREBARSKO d.o.o., direktor Društva 
donosi

PRAVILNIK 
o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te za-

konitog, namjenskog i svrhovitog trošenja financijskih sredstava 
koja su namijenjena za nabavu, ovim se Pravilnikom uređuje po-
stupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu roba, 
usluga i radova, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za 
nabavu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kuna za nabavu 
radova (u daljnjem tekstu: nabava bagatelne vrijednosti) za koje 
sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza 
provedbe postupaka javne nabave.

(2) U provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti osim 
ovog Pravilnika, obvezno se primjenjuju važeći zakonski i pod-
zakonski propisi, kao i upute, odluke i pravilnici, a koji se odnose 
na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona.

II. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 2.
O sukobu interesa na odgovarajući se način primjenjuju 

odredbe Zakona o javnoj nabavi.

III. PROVEDBA POSTUPKA NABAVE BAGATELNE 
VRIJEDNOSTI ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST 
MANJA OD 70.000,00 KUNA

Članak 3.
(1) Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti do 

70.000,00 kuna (bez PDV-a) provodi se u pravilu izdavanjem 
narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim 
subjektom po vlastitom izboru.

(2) Narudžbenica obavezno sadrži podatke o: naručitelju (na-
ziv, adresa sjedišta i OIB) vrsti roba/radova/usluga koje se nabav-
ljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih 
cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku 
plaćanja, gospodarskom subjektu-dobavljaču (naziv, adresa sje-
dišta i OIB).

(3) Postupak izdavanja narudžbenice je sljedeći:
 – osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva za izdavanje narudž-
benica podnosi zahtjev osobi zaduženoj za javnu nabavu. Za-
htjev se podnosi na propisanom obrascu putem elektronske 
pošte na adresu: nabava@ceste-jastrebarsko.hr

 – zahtjev za izdavanje narudžbenice obavezno sadrži podatke 
o:

 – opisu, jedinici mjere i količini robe ili usluge koja se na-
bavlja i

 – vrsti i namjeni rashoda.
 – osoba zadužena za javnu nabavu temeljem zahtjeva kreira 
narudžbenicu, prilaže joj zahtjev za izdavanje i dostavlja od-
govornoj osobi naručitelja na odobrenje

 – po odobrenju odgovorne osobe naručitelja osoba zadužena 
za javnu nabavu izrađuje narudžbenicu, koju ovjerenu šalje 
dobavljaču

 – narudžbenica se upisuje u internu aplikaciju. Jedan (1) pri-
mjerak narudžbenice se naknadno prilaže uz zaprimljeni ra-
čun i dostavlja osobi zaduženoj za vođenje računovodstva i 
financija.
(4) Obrazac zahtjeva za izdavanje narudžbenice sastavni je 

dio ovog pravilnika (Obrazac	1.)
(5) Popis osoba ovlaštenih za podnošenje zahtjeva za izdava-

nje narudžbenica utvrđuje odlukom odgovorna osoba naručitelja.
(6) Ugovor obavezno sadrži podatke o ugovornim stranama 

koje sklapaju ugovor, mjestu sklapanja ugovora, predmetu ugo-
vora, cijeni i ostalim bitnim sastojcima ugovora sukladno Zako-
nu o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/05, 41/08, 
125/11, 78/15).

(7) Ugovor potpisuje odgovorna osoba naručitelja.
(8) Ugovor mora biti označen brojem iz knjige ugovora, imati 

klasu i urudžbeni broj te biti upisan u internu aplikaciju.
(9) Svaku stranicu primjerka ugovora koji ostaje u pismo-

hrani u donjem desnom uglu parafira osoba koja ga je sastavila i 
njeni neposredni rukovoditelji. Na zadnjoj stranici ugovora se na 
istom mjestu umjesto parafa stavlja potpis i navodi datum.

IV. PROVEDBA POSTUPKA NABAVE BAGATELNE 
VRIJEDNOSTI ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST 
JEDNAKA ILI VEĆA OD 70.000,00 KUNA

Članak 4.
(1) Pripremu i provedbu postupaka nabave bagatelne vrijed-

nosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna (bez PDV-a), a manje od 
200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 
kuna za nabavu radova, provode ovlašteni predstavnici naručite-
lja koje imenuje odgovorna osoba naručitelja, internom odlukom 
te određuje njihove obveze i ovlasti u postupku nabave bagatelne 
vrijednosti.

(2) Ovlašteni predstavnici naručitelja mogu biti i druge oso-
be, ako imaju utjecaj na odlučivanje i/ili druge radnje u vezi s 
pojedinim postupkom nabave bagatelne vrijednosti.

(3) Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su:
 – priprema postupka nabave bagatelne vrijednosti: dogovor 
oko uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog sadržaja 
dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih spe-
cifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata ve-
zanih uz predmetnu nabavu i

 – provedba postupka nabave bagatelne vrijednosti: slanje Po-
ziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima na do-
kaziv način odnosno objava Poziva na dostavu ponuda na 
web stranici naručitelja, ako je to određeno za taj postupak, 
otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvara-
nju, pregledu i ocjeni ponuda, rangiranje ponuda sukladno 
kriteriju za odabir ponuda, prijedlog za odabir najpovoljnije 
ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim 
dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili ponište-
nje postupka.
(4) U pripremi i provedbi postupaka nabave bagatelne vri-

jednosti moraju sudjelovati najmanje dva (2) ovlaštena predstav-
nika.

CESTE JASTREBARSKO d.o.o.
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Članak 5.
(1) Postupak nabave bagatelne vrijednosti jednake ili veće 

od 70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za nabavu roba i 
usluga, odnosno do 500.000,00 kuna za nabavu radova započinje 
danom slanja zahtjeva za pripremu i početak postupka nabave 
bagatelne vrijednosti.

(2) Zahtjev se šalje na propisanom obrascu putem elektron-
ske pošte osobi zaduženoj za javnu nabavu na adresu: nabava@
ceste-jastrebarsko.hr

(3) Obrazac zahtjeva za pripremu i početak postupka nabave 
bagatelne vrijednosti sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac	
1.a).

(4) Popis osoba ovlaštenih za podnošenje zahtjeva za pripre-
mu i početak postupka nabave bagatelne vrijednosti utvrđuje od-
lukom odgovorna osoba naručitelja.

Članak 6.
(1) Na temelju zahtjeva iz članka 5. ovog Pravilnika odgo-

vorna osoba naručitelja donosi Odluku o početku postupka na-
bave bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, a 
manje od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno do 
500.000,00 kuna za nabavu radova, koja obavezno sadrži:

 – naziv predmeta nabave
 – procjenu vrijednosti nabave i
 – podatke o osobama koje provode postupak, a može sadrža-
vati i podatke o ponuditeljima kojima će se uputiti poziv na 
dostavu ponude te ostale bitne podatke.
(2) Obrazac odluke o početku postupka nabave bagatelne vri-

jednosti sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac	2.)

Članak 7.
(1) Kod postupaka nabave bagatelne vrijednosti jednake ili 

veće od 70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za naba-
vu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kuna za nabavu rado-
va, naručitelj šalje poziv za dostavu ponude za najmanje tri (3) 
gospodarska subjekta po vlastitom izboru, a ukoliko smatra da 
sukladno predmetu nabave i otvorenosti tržišne utakmice nisu 
poznata najmanje tri (3) ponuditelja, isti poziv objavljuje na svo-
jim internetskim stranicama. Poziv na dostavu ponuda upućuje 
se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od 
strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o 
uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-poštom).

(2) Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje: naziv 
javnog naručitelja, opis predmeta nabave i troškovnik, procije-
njenu vrijednost nabave iz Plana nabave, kriterij za odabir ponu-
de, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti (ako se tra-
ži), rok za dostavu ponude (datum i vrijeme), način dostavljanja 
ponuda, adresu na koje se ponude dostavljaju, internetsku adresu 
ili adresu na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako 
je potrebno, kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke 
pošte, datum objave poziva na internetskim stranicama, ako je 
poziv objavljen na internetskim stranicama naručitelja.

(3) Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od pet (5) 
dana niti duži od petnaest (15) dana od dana upućivanja odnosno 
objavljivanja poziva za dostavu ponuda.

(4) Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda 
koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.

(5) Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržiš-
nog natjecanja, poziv na dostavu ponuda može se uputiti najma-
nje jednom (1) gospodarskom subjektu, u slučajevima:

 – kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite 
isključivih prava i na temelju isključivih prava na temelju po-

sebnih Zakona i drugih propisa
 – kod hotelskih i restoranskih usluga, zdravstvenih usluga, 
usluga obrazovanja i ostalih usluga za koje su potrebna po-
sebna ovlaštenja nadležnih tijela

 – - kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na 
dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih 
cjelina

 – - kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost te u 
ostalim slučajevima po Odluci naručitelja.
(6) U slučaju iznimne žurnosti izazvane događajima koje na-

ručitelj nije mogao predvidjeti, može se ovisno o prirodi slučaja 
odrediti i kraći rok za dostavu ponuda.

(7) Obrasci poziva na dostavu ponuda, ponudbenog lista i 
troškovnika sastavni su dio ovog Pravilnika (Obrasci	2.a,	2.b	 i	
2.c).

V. RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI SPOSOBNOSTI I 
JAMSTVA

Članak 8.
(1) Za nabave bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 

70.000,00 kuna, naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda 
odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja uz 
shodnu primjenu članka 67. do članka 73. Zakona o javnoj naba-
vi, te u tom slučaju svi dokumenti koje naručitelj traži ponuditelji 
mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

(2) Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elek-
troničke isprave.

Članak 9.
Za nabavu bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 70.000,00 

kuna, a manje od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odno-
sno do 500.000,00 kuna za nabavu radova naručitelj u postupku 
nabave bagatelne vrijednosti može od gospodarskih subjekata 
tražiti jamstvo za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunje-
nje ugovora, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom 
roku i jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti 
na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o 
javnoj nabavi.

Članak 10.
(1) Za nabave bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 

70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za nabavu roba i 
usluga, odnosno do 500.000,00 kuna za nabavu radova na odred-
be o zaprimanju dostavljenih ponuda i na odredbe o sadržaju i 
načinu izrade te načinu dostave ponuda na odgovarajući način 
primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi i Uredbe o načinu 
izrade i postupanju s Dokumentacijom za nadmetanje i ponuda-
ma.

(2) Svaka pravodobno dostavljena ponuda te njezine izmjene 
i/ili dopune upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva 
redni broj prema redoslijedu zaprimanja. 

(3) Obrazac upisnika o zaprimanju ponuda sastavni je dio 
ovog Pravilnika (Obrazac	3.).

(4) Na omotnici ponude naznačuje se datum i vrijeme zapri-
manja, te redni broj ponude prema redoslijedu zaprimanja.

VIII. OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA

Članak 11.
(1) Otvaranje ponuda nabave bagatelne vrijednosti jednake 

ili veće od 70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za naba-
vu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kuna za nabavu radova 
može biti javno. Ako je u pozivu za dostavu ponuda definirano da 
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je otvaranje ponuda javno, otvaranje ponuda provodi se sukladno 
odredbama članka 18. Uredbe o načinu izrade i postupanju s Do-
kumentacijom za nadmetanje i ponudama.

(2) Kod postupaka nabave bagatelne vrijednosti iz stavka 
1. ovog članka, ako u pozivu za dostavu ponuda nije određeno 
javno otvaranje ponuda, najmanje dva (2) ovlaštena predstavnika 
naručitelja otvaraju ponude u roku od tri (3) dana od isteka roka 
za dostavu ponuda i o tome sastavljaju zapisnik.

(3) Ovlašteni predstavnici naručitelja pregledavaju i ocjenju-
ju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz poziva na dostavu ponu-
da, te o istome sastavljaju zapisnik.

(4) Obrazac zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda 
sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac	4.).

IX. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Članak 12.
(1) Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski 

najpovoljnija ponuda.
(2) Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija po-

nuda osim kriterija cijene mogu se koristiti i npr. kriterij kvalite-
te, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke 
osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok 
isporuke ili rok izvršenja i dr., što mora biti detaljno navedeno 
i obrazloženo u pozivu na dostavu ponude te je u zapisniku o 
otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda potrebno obrazložiti izabranu 
ponudu.

X. ODABIR PONUDE I PONIŠTENJE POSTUPKA

Članak 13.
(1) Kod nabave bagatelne vrijednosti jednake ili veće od 

70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za nabavu roba i 
usluga, odnosno do 500.000,00 kuna za nabavu radova, naruči-
telj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi odluku o 
odabiru najpovoljnije ponude koja se temelji na kriteriju za oda-
bir ponude.

(2) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadrži:
1. podatke o naručitelju
2. predmet nabave za koje se donosi obavijest
3. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje 

ugovora o nabavi
4. datum donošenja i potpis odgovorne osobe i
5. ostalo potrebno u konkretnom slučaju nabave bagatelne 

vrijednosti.
(3) Na temelju odluke o odabiru, naručitelj je obvezan bez 

odgode istovremeno svakom ponuditelju na dokaziv način (do-
stavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, po-
tvrde e-poštom, objavom na internetskim stranicama naručitelja) 
dostaviti obavijest o odabiru najpovoljnije ponude, zajedno s pre-
slikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

(4) Rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude 
iznosi najmanje tri (3) dana, a najviše petnaest (15) dana od dana 
određenog za dostavu ponuda.

(5) Dostavom odluke o odabiru najpovoljnije ponude na do-
kaziv način stječu se uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi.

(6) Obrazac odluke i obavijesti o odabiru najpovoljnije ponu-
de sastavni su dio ovog Pravilnika (Obrasci	5.	i	5.a).

Članak 14.
(1) Naručitelj će poništiti postupak nabave bagatelne vrijed-

nosti jednake ili veće od 70.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 
kuna za nabavu roba i usluga, odnosno do 500.000,00 kuna za 
nabavu radova iz razloga propisanih u pozivu na dostavu ponuda.

(2) Ako postoje razlozi za poništenje postupka nabave baga-
telne vrijednosti, naručitelj donosi odluku o poništenju postupka 
nabave bagatelne vrijednosti. 

(3) U Odluci o poništenju postupka nabave bagatelne vrijed-
nosti, naručitelj navodi:

1.  podatke o naručitelju
2.  predmet nabave
3.  obrazloženje razloga poništenja
4.  datum donošenja i potpis odgovorne osobe i
5.  ostalo potrebno u konkretnom slučaju bagatelne nabave.
(4) Rok za donošenje odluke o poništenju postupka nabave 

bagatelne vrijednosti ne može biti duži od petnaest (15) dana od 
isteka roka za dostavu ponuda. 

(5) Na temelju odluke o poništenju postupka nabave baga-
telne vrijednosti, naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno 
svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, 
izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrde e-poštom, obja-
vom na internetskim stranicama naručitelja) dostaviti obavijest o 
poništenju postupka nabave bagatelne vrijednosti, zajedno s pre-
slikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.

(6) Obrasci odluke i obavijesti o poništenju sastavni su dio 
ovog Pravilnika (Obrasci	6.	i	6.a).

Članak 15.
Za praćenje i provedbu ugovorene nabave provedene suklad-

no ovom Pravilniku za nabavu roba, radova i usluga za potrebe 
radnih jedinica naručitelja odgovorni su rukovoditelji tih radnih 
jedinica, a za ostale nabave radnici koje za pojedine grupe roba, 
radova i usluga odredi odgovorna osoba naručitelja.

Članak 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, te će se 

objaviti na web stranici naručitelja i u “Službenom vjesniku Gra-
da Jastrebarskog”.

KLASA: 007-01/16-01/01
URBROJ: 238/12-156-03/02-16-1
Jastrebarsko, 9. svibnja 2016.
                                                                         DIREKTOR

Nenad Strizrep, dipl. iur., v. r.
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„Rekonstrukcija mjesnog groblja Domagović“ 236
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„Rekonstrukcija i izgradnja dijela nerazvrstane ceste  
NC 1102 Čabdin“  236

48. Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga  
pripreme i prijave projekta na natječaj programa 
prekogranične suradnje Interreg IPA Hrvatska-Bosna  
i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. 237
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Crna Gora 2014.-2020. 237
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