REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA
ŽUPANIJA
GRAD JASTREBARSKO
GRADONAČELNIK
KLASA: 022-06/16-01/19
URBROJ: 238/12-02-16-4
Jastrebarsko, 16. lipnja 2016.
Na temelju članka 7. stavka 2. Odluke o korištenju nekretnina u vlasništvu Grada
Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, 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 Odluku o raspisivanju
JAVNOG POZIVA
za dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog
na korištenje političkim strankama
I.
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga političkih stranaka za
dodjelu na korištenje nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog.
U skladu s prostornim mogućnostima Grada, na korištenje se dodjeljuju neketnine
koje u naravi predstavljaju prostore u zgradi na adresi u Jastrebarskom, Vladka Mačeka 2,
prema tabelarnom prikazu kako slijedi :
red.
br.

opis prostora

površina

1.

prostor u potkrovlju dvorišne 32,08 m2
zgrade

2.

prostor u potkrovlju dvorišne 18,79 m2
zgrade

naknada
omjer za
(mjesečno
obračun
)
troškova
250,00 kn 1,97 %

125,00 kn

1,15 %

Prijava se može podnjeti samo za jedan od prostora iz tabelarnog prikaza.
II.
Prostori iz tabelarnog prikaza navedenog u točci I. na korištenje se dodjeljuju na
određeno vrijeme od 1 (jedne) godine.
Prostori se daju na korištenje u viđenom stanju.
Naknada za korištenje prostora naplaćuje se mjesečno, u iznosu prikazanom u
tabelarnom prikazu za svaki pojedini prostor, a pored naknade za korištenje korisnik je
obvezan snositi i sve režijske troškove i troškove tekućeg održavanja prostora te druge
troškove vezane uz korištenje prostora.

Sve navedene troškove prema računima dobavljača za zgradu u kojoj se nalaze prostori koji
su predmet ovog javnog natječaja snosi Grad Jastrebarsko u cijelosti. Korisnik prostora
obvezan je Gradu Jastrebarskom izvršiti refundaciju troškova za svaki mjesec, u iznosu koji
se utvrđuje razmjerno udjelu korištenog prostora u ukupnoj površini zgrade u kojoj se prostor
nalazi, na temelju dostavljene fakture od strane Grada Jastrebarskog, što će se detaljnije
urediti ugovorom o korištenju.
Korisnik ne ostvaruje pravo na povrat sredstava eventualno uloženih u uređenje
prostora dodijeljenog na korištenje.
III.
Uvjeti koje je potrebno zadovoljiti za dodjelu prostora na korištenje su sljedeći:
- da je politička stranka čija gradska organizacija podnosi prijavu na ovaj javni poziv upisana
u Registar političkih stranaka kao i gradska organizacija kao organizacijski oblik političke
stranke;
- da je politička stranka čija gradska organizacija podnosi prijavu na ovaj javni poziv
zastupljena u Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog;
- da su uredno podmirene sve obveze prema proračuna Grada i drugim javnim izvorima.
IV.
Podnositelji prijave za dodjelu nekretnine na korištenje obvezni su dostaviti:
1. Ispunjen, potpisan i ovjeren Prijavni obrazac za dodjelu nekretnine na korištenje
(Obrazac 1);
2. Presliku rješenja o upisu u Registar političkih stranaka Republike Hrvatske odnosno
izvadak iz Registra;
3. Podatke o postojanju gradske organizacije kao organizacijskog oblika političke
stranke i ovlaštenoj osobi za zastupanje.

V.
Ukoliko se za korištenje iste nekretnine - prostora prijavi više podnositelja koji
udovoljavaju uvjetima iz točke III. ovog Javnog poziva, isti će se dodijeliti na korištenje svim
podnositeljima prijave, a naknadno će se ugovorom kojim će se urediti međusobna prava i
obveze s osnova korištenja istog, regulirati i uvjeti, način i termini korištenja te obveza
plaćanja naknade za korištenje i režijskih troškova u odgovarajućem razmjernom iznosu.
VI.
Prijave pripremljene sukladno ovom javnom pozivu, potpisane od strane osobe
ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom, dostavljaju se na adresu:
Grad Jastrebarsko
Trg J.J. Strossmayera 13
10 450 Jastrebarsko
uz naznaku „ Javni poziv za dodjelu nekretnina na korištenje političkim strankama“.

Prijave se šalju preporučenom poštom ili u zatvorenoj omotnici predajom u pisarnici
Grada Jastrebarskog. Rok za podnošenje prijava je 27. lipnja 2016. godine.

VII.
Neće se razmatrati prijave koje su nepravovremene, nepotpune, koje nisu dostavljene
na propisanom priajvnom obrascu te prijave koje ne ispunjavaju uvjete propisane javnim
pozivom.
VIII.
Obrazac prijave dostupan je na web stranici Grada Jastrebarskog
www.jastrebarsko.hr
Obrazac se ispunjava isključivo pomoću računala.
IX.
Prijedlog liste za dodjelu nekretnina na korištenje utvrđuje nadležno Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijava. Na temelju prijedloga Povjerenstva, o dodjeli nekretnina na korištenje
zaključkom odlučuje Gradonačelnik.
Na temelju zaključka Gradonačelnika sklapa se ugovor o korištenju nekretnine.
Ako prijavitelj iz zaključka Gradonačelnika ne pristupi sklapanju ugovora, ugovor se
može zaključiti sa sljedećim prijaviteljem, sukladno prijedlogu Povjerenstva.
Ugovor se sklapa na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine.
X.
Sve dodatne informacije i upite mogu se dobiti na telefon 01/6281-207 i 01/6278-359
ili na e-mail: irena.strmecki.slat@jastrebarsko.hr i natalija.markusic@jastrebarsko.hr .

GRADONAČELNIK:
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