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1. Uvod

1. Uvod

U skladu s odredbama članka 50. Statuta Grada Jastrebarskog (Službeni vjesnik Grada Jastre-
barskog, broj 7/09, 2/13 i 3/13, u nastavku teksta: Statut), temeljeno na odredbama članka 
35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), (u nastavku teksta: ZLPRS), Gradonačelnik 
je u obvezi dva puta godišnje Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog podnijeti polugodišnja 
izvješća o svom radu.

Izvješće se odnosi na razdoblje: 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine. Izvješće pod-
nosi Gradonačelnik Grada Jastrebarskog Zvonimir Novosel.

U ovom izvještajnom razdoblju Gradonačelnik je obavljao sve poslove i aktivnosti koji su 
mu u okviru odredaba članka 48. ZLPRS i članka 48. Statuta stavljene u nadležnost, kao 
i proizašle iz drugih posebnih propisa u kojima su utvrđene obveze i nadležnost jedinice 
lokalne samouprave.

Stručnu obradu i administrativno – tehničku pripremu materijala za donošenje općih i poseb-
nih akata od strane Gradonačelnika, kao i prijedloga akata koji su na donošenje upućeni Grad-
skom vijeću, u okviru svog djelokruga obavljali su upravni odjeli i službe Grada Jastrebarskog.



4    Grad Jastrebarsko – Izvješće o radu Gradonačelnika

2. Gradonačelnik kao nositelj izvršne vlasti

2. Gradonačelnik kao nositelj izvršne vlasti

Kao nositelj izvršne vlasti, Gradonačelnik obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Gra-
da Jastrebarsko taksativno definirane odredbama članka 48. Statuta, sve sukladno ovlašte-
njima utvrđenim u ZLPRS te u odredbama niza posebnih zakona kojima se uređuje pro-
storno i urbanističko uređenje i planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i 
obrazovanje, primarna zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, 
zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštita, promet na području 
grada te ostale djelatnosti.

U obavljanju izvršne vlasti Gradonačelnik:
>  utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće Grada Jastrebar-

skog kao predstavničko tijelo
>  donosi opće i pojedinačne akte kada je za to ovlašten propisima
>  daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni pred-

lagatelji
>  predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršenju proračuna te polu-

godišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
>  upravlja pokretninama, nekretninama i imovinom u vlasništvu Grada Jastrebarskog (čija 

pojedinačna vrijednost ne prelazi propisani iznos).

Odredbama Statuta Grada Jastrebarskog propisano je da Gradonačelnik u poslovima iz svog 
djelokruga donosi odluke, pravilnike, zaključke, rješenja i druge akte kada je na to ovlašten 
zakonom, propisima donesenim na temelju zakona ili općim aktom Gradskog vijeća.

2.1. Kolegij gradonačelnika

Sve akte Gradonačelnik je donosio u skladu s pripremljenim prijedlozima nakon rasprave 
na sjednicama Kolegija gradonačelnika. Kolegij gradonačelnika je stručno i savjetodavno 
tijelo Gradonačelnika u radu kojeg sudjeluju pročelnici upravnih odjela i službi Grada te po 
potrebi i drugi stručni službenici, ovisno o području iz kojeg je pojedini akt bio u pripremi 
za donošenje. 

U ovom izvještajnom razdoblju održano je 17 sjednica Kolegija gradonačelnika, a Grado-
načelnik je donio 259 akata, koji su objavljeni u Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog. 
Popis navedenih akata nalazi se u Prilogu 1. na kraju ovog Izvješća.

 2.2. Odnos Gradonačelnika i Gradskog vijeća

Gradonačelnik je utvrdio te Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog uputio ukupno 96 prijed-
loga akata koji su uvršteni u dnevni red te raspravljeni i doneseni na četiri održane sjednice 
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Gradskog vijeća u ovom izvještajnom razdoblju.

Prijedlozi akata koji su na donošenje upućeni Gradskom vijeću također su prethodno 
pripremljeni, raspravljeni i konačno utvrđeni na sjednicama Kolegija gradonačelnika. Svi 
prijedlozi akata stručno su i kvalitetno pripremljeni te su na Gradskom vijeću doneseni u 
tzv. u prvom čitanju.

Popis akata koje je u ovom izvještajnom razdoblju iz svog djelokruga te na temelju upuće-
nih prijedloga Gradonačelnika donijelo Gradsko vijeće nalazi se u Prilogu 2. na kraju ovog 
Izvješća.

2.3. Mjesna samouprava

Nakon dugog niza godina, u ustrojstveni život Grada uključeni su mjesni odbori i gradske 
četvrti. Nakon provedenih izbora za članove Vijeća mjesnih odbora i Vijeća gradskih četvrti 
Grada Jastrebarskog te održanih konstiturajućih sjednica svih mjesnih odbora i gradskih če-
tvrti, u lipnju 2013. godine ispunjeni su svi formalni uvjeti za početak njihova funkcioniranja.

2. rujna 2013. godine održan je zajednički sastanak svih članova Vijeća mjesnih odbora i 
Vijeća gradskih četvrti s Gradonačelnikom, zamjenicima i službenicima gradske uprave koji 
su posredno ili neposredno uključeni u rad mjesne samouprave. Na navedenom sastanku 
dobivene su osnovne informacije o načinu rada te ostavrivanju suradnje s Gradom, te su 
dani odgovori na sva pitanja i nedoumice koje su nazočni članovi isticali u tijeku sastanka. 
Sastanak je ujedno bio i prilika međusobnog upoznavanja i stavaranja dobrih uvjeta za 
proaktivnu i kvalitetnu suradnju Grada Jastrebarskog s predstavnicima mjesne samouprave 
na svom području.

Rezultat uključivanja mjesnih odbora i gradskih četvrti u ustrojstveni život Grada vidljiv je 
već u ovom izvještajnom razdoblju. Vijeća mjesnih odbora i Vijeća gradskih četvrti Grada 
Jastrebarskog aktivno su radila na svom području, održavajući sjednice vijeća, surađivajući 
s građanima te Gradom, te su u utvrđenom roku, a sukladno za to pripremljenim i dostav-
ljenim obrascima, za potrebe donošenja Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 
dostavili prijedloge i zahtjeve investicija i malih komunalnih akcija za svoje područje.

2.4. Javnost rada Gradonačelnika

Kvalitetan rad Gradske uprave i Gradonačelnika od iznimne je važnosti za lokalnu zajedni-
cu stoga javnost ima pravo pravovremenog uvida u njega. Kako bi se osigurala dostupnost 
informacija i u ovom izvještajnom razdoblju, od srpnja do kraja prosinca 2013. godine, 
redovno je ažurirana gradska web stranica www.jastrebarsko.hr, gdje su u rubrici Vijesti 
redovno objavljivane sve novosti vezane uz rad Gradonačelnika, njegovih zamjenika, rad 
upravnih odjela i sam Grad Jastrebarsko. Na službenoj web stranici omogućeno je građani-
ma da postavljaju pitanja, predlažu i komentiraju te daju inicijativu, a sve s ciljem aktivnog 
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sudjelovanja u životu Grada.

Osim web stranice, informiranje građana ostvaruje se i putem gradskog Službenog vjesnika, 
radija, televizije te ostalih pisanih medija, radijskih i televizijskih emisija.

U navedenom periodu, Grad Jastrebarsko se ponajviše kroz medije spominjao u slučajevi-
ma promocije značajnih projekata za razvoj grada.

Gradonačelnik je i u ovoj godini nastavio s redovnim prijemom sugrađana, koji i dalje kao 
najveće probleme navode neriješeno stambeno pitanje, komunalnu problematiku te neza-
poslenost.
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Upravna tijela Grada Jastrebarskog čine upravni odjeli, uredi i službe.
Izuzetno dobra suradnja Gradonačelnika i njegovih zamjenika, kako s pročelnicima uprav-
nih tijela tako i s ostalim službenicima gradske uprave, od iznimne je važnosti za kvalitetan 
rad i funkcioniranje izvršne vlasti na ostvarivanju rezultata i postizanje zadanih ciljeva. 

3.1. Upravna tijela

U ovom izvještajnom razdoblju Gradsku upravu su činila slijedeća upravna tijela:
>  Ured Gradonačelnika
>  Gradska služba
>  Upravni odjel za financije
>  Upravni odjel za gospodarstvo
>  Upravni odjel za društvene djelatnosti
>  Upravni odjel za stambeno – komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i 

geodetske poslove.

Prikaz opisa poslova po upravnim tijelima nalazi se u tabeli u nastavku:

Naziv upravnog tijela Opis poslova 

ured Gradonačelnika organizacija aktivnosti Gradonačelnika i njegovih zamjenika, obavljanje poslova 
odnosa s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, medijska promidžba 
grada, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne samouprave, poslovi prijema 
sastanaka za Gradonačelnika i zamjenike, poslovi pripreme i vođenja projekata 
financiranih iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora i dr.

Gradska služba pripremanje i organizacija sjednica Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, izrada 
odluka i drugih općih akata iz nadležnosti Gradskog vijeća, pružanje stručne, 
administrativne i tehničke pomoći članovima Gradskog vijeća i Gradonačelnika, 
poslovi opće uprave: opći i kadrovski poslovi, obavljanje poslove iz područja radnih 
odnosa, poslovi pisarnice, poslovi javne nabave, poslovi pripreme i izrade akata 
Gradonačelnika te njihova usklađenost sa zakonskim propisima, zastupanje Grada, 
unapređenje mjesne samouprave te drugi stručni i administrativni poslovi

Upravni odjel za financije poslovi vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Grada: izrada i izvršenje 
proračuna i godišnjeg i polugodišnjeg obračuna proračuna Grada, razrez i naplata 
prihoda koji pripadaju Gradu, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje 
knjigovodstvenih evidencija, vođenje poslova osiguranja imovine Grada te drugi 
poslovi na području financija

Upravni odjel za 
gospodarstvo

poslovi koji se odnose na poduzetništvo, poljoprivredu, zdravstvenu zaštitu bilja, 
šumarstvo, rudarstvo i trgovinu, industriju, turizam, lovstvo, promet nekretnina, 
vođenje registra gradskih nekretnina, najam stanova, zakup poslovnih prostora, 
priprema i pokretanje postupka izvlaštenja i dr.
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Naziv upravnog tijela Opis poslova 

Upravni odjel za društvene 
djelatnosti

poslovi kulture, tehničke kulture, sporta, briga o djeci predškolske dobi, odgoj i 
osnovno obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, informiranje udruge građana i dr.

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

izrada programa održavanja, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravni 
postupci u području kom.gospodarstva, provedba komunalnog reda, priprema 
zemljišta za izgradnju i vodoprivredu, promet, izvješća o stanju u prostoru, poslove na 
donošenju prostornog plana uređenja Grada i provedbu javnih rasprava, predlaganje 
mjera zaštite okoliša u slučaju onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,osnivanje i 
vođenje katastra vodova, evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva, poslovi vodnog 
gospodarstva i dr.

Naziv upravnog tijela Broj popunjenih radnih mjesta 
(stvarno stanje)

Ured Gradonačelnika 2

Gradska služba 5

Upravni odjel za financije 3

Upravni odjel za gospodarstvo 1

Upravni odjel za društvene djelatnosti 4

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

7

UKUPNO: 22

Krajem 2013. godine, Grad je započeo s radom na novom ustrojstvu gradske uprave. U 
tom smislu pripremljen je nacrt nove Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Gra-
da Jastrebarskog. Prvenstveni cilj reorganizacije gradske uprave je preraspodjela poslova 
unutar upravnih odjela te efikasniji i još učinkovitiji rad gradske uprave.

3.2. Službenici gradske uprave

U upravnim tijelima Grada Jastrebarskog do datuma za koje se podnosi ovo polugodišnje 
izvješće, a zaključno s danom 31. prosinca 2013. godine, zaposleno je ukupno 22 službenika.

Prikaz po upravnim odjelima i službama:
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Pritom se napominje da je s danom 31. prosinca 2013. godine služba u Gradu Jastrebar-
skom prestala za tri službenice i to uslijed odlaska u mirovinu dvije službenice, te uslijed 
premještaja u Centar za kulturu koji preuzima osnivanje muzejske djelatnosti u okviru 
svoje institucije, za jednu službenicu.

Grad Jastrebarsko uključen je u program mjera zapošljavanja koje provodi Hrvatski zavod 
za zapošljavanje, odnosno program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja rad-
nog odnosa. 

U ovom izvještajnom razdoblju s programom stručnog osposobljavanja nastavila su 2 po-
laznika, a u mjesecu srpnju stručno osposobljavanje započela je jedna polaznica.

Službenici gradske uprave uvijek su na raspolaganju građanima za sve njihove potrebe, 
zahtjevi stranaka pravodobno se obrađuju te i u slučaju kad neko pitanje nije u nadležnosti 
Grada, isti dobiju točnu informaciju kamo se i na koji način mogu obratiti. 

3.3. Uredsko poslovanje

U cilju što bržeg i efikasnijeg rada od 1. siječnja 2012. godine uredsko poslovanje provodi 
se putem INpro InGDMS sustava za upravljanje dokumentima. Uvođenjem elektroničkog 
upravljanja dokumentima dodatno je uloženo u učinkovitost i brzinu rada i rješavanja pred-
meta te dostupnost dokumenata svim službenicima jednim klikom.

U navedenom periodu urudžbirano je ukupno 1478 predmet (od čega se 822 predmeta 
odnosi na upravne predmete, a neupravnih predmeta ukupno je urudžbirano 656), odno-
sno 2924 dokumenata, od čega se 1572 dokumenta odnosi na upravne predmete, a 3267 na 
neupravne predmete. Ujedno, u navedenom periodu otpremljeno je 10843 običnih, te 1390 
preporučenih pošiljaka.
 
U navedenom periodu, točnije krajem godine, aktivno se pristupilo projektu odnosno 
izradi aplikacije e-sjednica. Riječ je o projektu koji uvelike olakšava poslove gradskih službi 
kod priprema sjednica Gradskog vijeća i Kolegija gradonačelnika. Cilj ove aplikacije je da se 
putem tablet računala omogući praćenje kako sjednica Kolegija gradonačelnika, tako i sjed-
nica Gradskog vijeća, na način da su kroz tablet računala dostupni materijali za praćenje 
istih. U tu svrhu predviđena su i osigurana sredstva u proračunu, a sredinom siječnja 2014. 
godine projekt je dovršen i aplikacija je u primjeni.
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U razdoblju srpanj – prosinac 2013. godine najznačajnije aktivnosti bile su usmjerene na 
proračunske procese planiranja i financijskog izvještavanja, upravljanja proračunskim sred-
stvima. Usvojeni su sljedeći proračunski dokumenti i Odluke:
>  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 2013. godinu kojim 

su ukupni prihodi i primici izvršeni u iznosu od 25.261.375,27 kuna, raspoloživa sredstva 
iz prethodne godine u iznosu od 769.839,46 kuna, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 
29.757.211,65 kuna, slijedom čega manjak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju koji 
uključuje i sredstva iz prethodnih godina, iznosi 3.725.996,92 kuna.

>  II. Izmjene i dopuna proračuna Grada Jastrebarskog za 2013. godinu kojima je utvrđen 
novi iznos proračuna te su prihodi i primici planirani u iznosu od 73.416.000,00 kuna, 
rashodi i izdaci u iznosu od 74.185.000,00 kuna, a raspoloživa sredstva iz prethodne 
godine u iznosu od 769.000,00 kuna. 

>  Proračun Grada Jastrebarskog za 2014. godinu i projekcija proračuna za 2015. – 2016. 
godinu. Proračunom za 2014. godinu prihodi i primici planirani su u iznosu od 
48.828.000,00 kuna, rashodi i izdaci u iznosu od 59.628.000,00 kuna, a planirani 
prijenos viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od 10.800.000,00 kuna.

>  Odluka o izvršavanju proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu.
>  Odluka o davanju suglasnosti na kratkoročno zaduživanje Grada Jastrebarskog u 2013. 

godini.
>  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zaduženju Grada Jastrebarskog za kapitalni projekt 

izgradnje komunalne infrastrukture.
>  Odluka o kratkoročnom oročavanju raspoloživih kunskih sredstava proračuna Grada 

Jastrebarskog u 2013. godini.

Sukladno Planu nabave za proračunsku 2013. godinu (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog 
broj 2/13, 7/13, 10/13 I 12/13) i Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13 i 
143/13) Grad Jastrebarsko je u drugih šest mjeseci 2013. godine proveo slijedeće postupke 
javne nabave:
>  Izgradnja nerazvrstane ceste u Prilipju, dodatni radovi
>  Izgradnja nogostupa u Zdihovačkoj ulici u Jastrebarskom, dodatni radovi
>  Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
>  Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga
>  Najam šatora i prateće opreme za Jaskanske vinske svečanosti
>  Opskrba električnom energijom
>  Usluge umjetničkog izvođenja na manifestaciji Jaskanske vinske svečanosti

Za navedene predmete nabave u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. godine, pro-
vedena su 3 (tri) otvorena postupka javne nabave, 2 (dva) pregovaračka postupka bez pret-
hodne objave i 2 (dva) postupka sklapanja ugovora iz dodatka IIB Zakona o javnoj nabavi. 
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Cijena izvedenih radova te nabave robe i usluga, po provedenim postupcima, koji su izvr-
šeni, iznosi 1.678.678,26 kuna s PDV-om. 

Ostala izravna ugovaranja provedena su sukladno važećem Planu nabave za proračunsku 
2013. godinu.



12    Grad Jastrebarsko – Izvješće o radu Gradonačelnika

5. Gospodarstvo i poljoprivreda

5. Gospodarstvo i poljoprivreda

5.1. Poljoprivreda 

Korisnici gradske subvencije bila su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik po-
ljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, koja imaju 
prebivalište odnosno sjedište na području Grada Jastrebarskog, te su imala podmirene fi-
nancijske obveze prema Gradu Jastrebarskom i poduzećima u kojima je Grad Jastrebarsko 
pretežiti vlasnik, a ispunjavala su i druge uvjete propisane Programom, te Udruge poljopri-
vrednih proizvođača s područja Grada Jastrebarskog.

Cilj provedbe programa bio je promicanje učinkovitosti poljoprivredne proizvodnje radi 
jačanja konkurentnosti na domaćem i svjetskom tržištu, omogućavanju primjerenog život-
nog standarda, pridonošenje stabilnosti poljoprivrednog dohotka te očuvanje i napredak 
seoskih područja i ruralnih vrijednosti.

KAPITALNE POTPORE U STOČARSTVU

Prihvatljivi troškovi za potporu kapitalnim ulaganjima u sektoru stočarstva bili su: 
>  uređenje gnojišta sukladno nitratnoj direktivi – do 30 % vrijednosti ulaganja bez PDV-a, 

a najviše do 10.000,00 kuna; 
>  nabava pčelinjih matica putem udruge Lipa – u iznosu od 50,00 kuna po jednoj pčelinjoj 

matici uz maksimalni iznos od 200 pčelinjih matica.

Potporu je za nabavu pčelinjih matica u iznosu od 10.000,00 kuna, ostvarila pčelarska udruga Lipa.

KAPITALNE POTPORE U VINOGRADARSTVU I VINARSTVU

Prihvatljivi troškovi za potporu kapitalnim ulaganjima u sektoru vinogradarstva i vinarstva bili su: 
>  troškovi podizanja novih nasada na minimalnoj površini od 0,25 ha (kupnja certificiranog 

sadnog materijala, ograde, armature, analize tla, sustava za navodnjavanje, sustava za 
zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže, nosači, stupovi i sidra)

>  troškovi izgradnje ili adaptacije objekata za preradu i skladištenje
>  troškovi unutarnjeg uređenja i opremanja novih smještajnih kapaciteta na 

poljoprivrednom gospodarstvu.

Iznos potpore po korisniku u sektoru vinogradarstva i vinarstva iznosio je do 30 % vrijed-
nosti ulaganja bez PDV-a, a najviše do 20.000,00 kuna.

Potporu su koristila 3 OPG-a i to za podizanje novih nasada u površini od 1,8 ha, u uku-
pnom iznosu od 39.898,00 kuna.
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KAPITALNE POTPORE U VOĆARSTVU I POVRTLARSTVU

Prihvatljivi troškovi za potporu kapitalnim ulaganjima u sektoru voćarstva, povrćarstva (uklju-
čujući proizvodnju jagoda i gljiva) i cvjećarstva (uključujući ljekovito i začinsko bilje) bili su: 
>  nabava novih i/ili rekonstrukcija postojećih proizvodnih objekata (visoki tuneli/

plastenici/staklenici);
>  nabava novih sustava za navodnjavanje, zagrijavanje i zasjenjivanje, stolovi i stalaže, 

folija i sl. 
>  podizanje novih i/ili rekonstrukcija postojećih trajnih nasada voća na minimalnoj 

površini od 0,25 ha (kupnja certificiranog sadnog materijala, ograde, armature, analize 
tla, sustava za navodnjavanje, sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže, 
nosači, stupovi i sidra), sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od mraza; 

Iznos potpore po korisniku u sektoru voćarstva, povrtlarstva i cvjećarstva iznosio je do 30 
% vrijednosti ulaganja bez PDV-a, a najviše do 20.000,00 kuna.

Potporu za nabavu novih ili rekonstrukciju postojećih proizvodnih objekata (plastenici), 
koristila su 3 OPG-a u ukupnom iznosu od 24.642,00 kuna.

Potporu za podizanje novih nasada koristio je 1 OPG i to za podizanje 2,7 ha nasada jabu-
ka, u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna.

SUFINANCIRANJE PREMIJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI 

Subvencija premije osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala, povrća, cvijeća, 
višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, rasplodne stoke i kokoši nesilica odobrila se 
onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je imalo zaključenu policu osiguranja za tekuću 
godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitka kvalitete voća 
i povrća, bolesti i uginuća životinja.

Subvencija se odobravala u visini 25%-tnog iznosa premije osiguranja, a ostvarila se preko 
osiguravatelja koji su s Gradom Jastrebarsko sklopili ugovor o osiguranju.

Subvenciju je ostvarilo, odnosno police su zaključila 104 poljoprivredna gospodarstva u 
iznosu od 285.590,49 kuna. Na taj način osigurana je poljoprivredna proizvodnja na iznos 
od oko 15.000.000,00 kuna.

ELEMENTARNA NEPOGODA

Uslijed jakog vjetra, uzrokovanog ciklonom Theodor, koji je u ranim jutarnjim satima 11. 
studenog 2013. godine zahvatio cijelo područje Grada Jastrebarskog, 12. studenog 2013. 
godine župan Zagrebačke županije donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode 
(dalje u tekstu: EN).
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Šteta je obrađena po 182 prijave fizičkih osoba te 11 prijava pravnih osoba, od kojih je i pri-
java štete na park-šumi dvorca Erdödy, a ukupna šteta po predmetnoj elementarnoj nepo-
godi procijenjena je na 4.054.859,00 kuna. 

Budući je konačno izvješće o šteti Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementar-
nih nepogoda odaslano početkom 2014. godine (zakonski rok je 60 dana od proglašenja 
EN), Vlada RH nije donijela odluku o eventualnoj naknadi, tako da nije vršena niti isplata 
prijaviteljima štete.

RAD POLJOPRIVREDNIH UDRUGA, LOVAČKIH DRUŠTAVA, OPG – A

Sufinanciranje rada udruga poljoprivrednih proizvođača, lovačkih društava, OPG-a i sl., 
odnosilo se na subjekte koji su registrirani na području Grada Jastrebarskog ili Zagrebačke 
županije, a okupljaju proizvođače odnosno lovce s područja Grada Jastrebarskog.
Subvenciju je koristilo 6 udruga u ukupnom iznosu od 29.100,00 kuna.

EDUKATIVNO-OBRAZOVNI PROGRAMI ZA POLJOPRIVREDNIKE

Grad Jastrebarsko je u suradnji s Poljoprivrednom savjetodavnom službom organizirao 
edukativno – obrazovno predavanje za poljoprivrednike iz područja provedbe programa 
potpora te propisa vezanih za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi sukladno Zako-
nu o potporama.

Predavanju je nazočilo 20-ak poljoprivrednika. Tiskan je i Program potpore poljoprivredi i 
ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog namijenjen OPG-ima.

KATASTARSKA IZMJERA ZEMLJIŠTA

Na području Grada Jastrebarskog, k.o. Cvetković, nalazi se zemljište koje je svojedobno 
koristila PP Zdenčina i Sljemepoljoprivreda.

Nad tim zemljištem 60.-ih godina prošlog stoljeća provedena je arondacija, na način da su 
vlasnici zemljišta koje je bilo predmet arondacije, namireni na jedan od tada propisanih na-
čina. Tom arondacijom (cca 450 ha) stvorene su velike table (cca. 20 ha), prokopani kanali 
između njih, ali sama arondacija nije provedena u katastru niti u zemljišnim knjigama.
Uslijed navedenog, a temeljem članka 198. Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne no-
vine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13) s 
Državnom geodetskom upravom i tvrtkom Geoplan d.o.o. iz Slavonskog Broda, sklopljen je 
ugovor o provedbi nove katastarske izmjere za navedeno područje na iznos od 201.523,20 
kuna. Sukladno odredbama ugovora, Grad Jastrebarsko učestvuje sa 67% troškova, što 
iznosi 134.348,80 kuna.

Tijekom 2013. godine tvrtka Geoplan je u DGU predala novu izmjeru, ali ista do kraja prošle 



15    Grad Jastrebarsko – Izvješće o radu Gradonačelnika

5. Gospodarstvo i poljoprivreda

godine u područnom uredu za katastar nije provedena, tako da nije ispostavljena faktura za 
konačnu situaciju, a shodno tome nije bilo niti isplate.

5.2. Kapitalne potpore projektima ruralnog razvoja

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Potpora je bila namijenjena poljoprivrednim gospodarstvima za izradu projektne dokumen-
tacije potrebne za izgradnju, adaptaciju ili legalizaciju gospodarskih objekata namijenjenih 
smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednih proizvoda. Predviđeno je bilo da se 
subvencija dodjeljuje u visini stvarno nastalih troškova, a najviše u iznosu od 5.000,00 kuna.

Potporu je koristilo 5 OPG-a, u ukupnom iznosu od 21.410,00 kuna.

KAPITALNA POMOĆ ZA NABAVU OPREME

Kapitalna pomoć bila je odobrena komercijalnim poljoprivrednim gospodarstvima (obve-
znici poreza na dohodak ili minimalno obveznici PDV-a) za nabavu opreme namijenjene 
za čuvanje, skladištenje, preradu i doradu poljoprivrednih proizvoda te udrugama strojni 
prsten za nabavu mehanizacije. Kapitalna pomoć dodijeljena je u iznosu od 30% ukupno 
dokumentiranih troškova bez PDV-a, a najviše u iznosu do 15.000,00 kuna. 
Potporu je koristilo 9 OPG-a i 1 strojni prsten, u ukupnom iznosu od 111.131,96 kuna.

5.3. Gospodarstvo, obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo

Programom potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada 
Jastrebarskog za 2013. godinu utvrđene su gospodarske aktivnosti i projekti za koje su se 
dodjeljivale bespovratne novčane potpore (u daljnjem tekstu: gradske potpore), opći uvjeti, 
kriteriji i postupak dodjele, te prava i obveze korisnika gradske potpore. Korisnici gradske 
potpore bili su obrti i gospodarski subjekti malog i srednjeg poduzetništva koji imaju sjedi-
šte na području Grada Jastrebarskog, imali su podmirene financijske obveze prema Gradu 
Jastrebarskom i poduzećima u kojima je Grad Jastrebarsko pretežiti vlasnik, a ispunjavali 
su i druge uvjete propisane Programom.

Cilj provođenja Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzet-
ništvu bio je oživjeti i unaprijediti gospodarstvo Grada Jastrebarskog stvaranjem povoljne i 
privlačne poduzetničke klime za domaće i inozemne investitore, doprinos povećanju zapo-
slenosti, učinkovitosti sustava socijalne sigurnosti, poticanju domaće proizvodnje i izvoza 
te ostvarenju smjernica o malom gospodarstvu kao generatoru razvoja. 

GOSPODARSKE MANIFESTACIJE 

U svrhu promocije Grada Jastrebarskog, vinogradarstva, vinarstva i Plešivičke vinske ceste, 
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Grad Jastrebarsko organizirao je manifestaciju Jaskanske vinske svečanosti koja oko sebe 
okuplja brojne subjekte: Grad Jastrebarsko, Zagrebačku županiju, udruge vinara – Klub 
prijatelja dobrog vina, udrugu Portugizac Plešivica, udrugu Vinske ceste Zagrebačke županije; 
Zajednicu kulturno-umjetničkih udruga, Centar za kulturu Jastrebarsko, Turističku zajedni-
cu, brojna obiteljska gospodarstva, te mnoge druge. 

Jaskanske vinske svečanosti središnja su gradska manifestacija s neprekinutom tradicijom 
od 1992. godine, a održana je od 05. do 08. rujna, u vrijeme početka berbe grožđa. U sklo-
pu manifestacije održana je i Diplomatska berba, domaćin koje je i ovaj puta bio Predsjed-
nik RH. Manifestaciju je posjetila 7.571 osoba s plaćenom ulaznicom.

Proračun manifestacije iznosio je 959.120,81 kuna, a 45% sredstava prihodovano je na ime 
zakupa prostora, prodaja ulaznica te sponzorstava i donacija.

5.4. Gospodarstvo i turizam

Grad Jastrebarsko, kao suorganizator ili pokrovitelj, osigurao je potporu značajnijim turi-
stičkim manifestacijama: Vinske igre organizatora Klub prijatelja dobrog vina, Dani portugisca 
Plešivica organizatora Udruga Portugizac Plešivica, Dani meda organizatora Pčelarskog druš-
tva Lipa, Sanjkaškog kupa Plešivica, organizatora Sanjkaškog kluba Plešivica 1907. i sl.

Za tu namjenu isplaćen je iznos od 60.000,00 kuna, a korisnici donacija su dostavili izvje-
šća o namjenskom utrošku sredstava.

5.5. Rad turističke zajednice

Razvoj turizma Grada Jastrebarskog, pored ostalog, ovisi i o aktivnosti Turističke zajedni-
ce Jastrebarsko (dalje u tekstu: TZ). U tu svrhu Grad Jastrebarsko sufinancirao je redovan 
rad TZ-e te je osigurao potporu projektima kojih je TZ-a nositelj u ukupnom iznosu od 
330.000,00 kuna. Od važnijih projekta Turističke zajednice u ovom izvještajnom razdoblju 
valja istaknuti postavljanje novog reklamnog panoa i stalka za bickle te organizaciju studij-
skog putovanja na području Grada Jastrebarskog.

POSTAVLJEN NOVI REKLAMNI PANO I STALAK ZA BICIKLE

U organizaciji Turističke zajednice Grada Jastrebarskog u Mikloušićevoj ulici, pored zgrade 
Gradskog muzeja i galerije, postavljen je stalak za bicikle s reklamnim panoom. Novi stalak 
postavljen za bicikle, koristit će svim turistima biciklistima koji prolaze kroz Grad Jastre-
barsko kako bi mogli parkirati svoje bicikle dok se raspituju za informacije u turističkom 
uredu, a također stalci će biti od koristi i domaćim biciklistima. Reklamni pano sadržavat 
će plakat TZG Jastrebarskog koji upućuje na turistički ured, a na panou će se izmjenjivati i 
najave nadolazećih događanja, što će koristiti svim građanima i posjetiteljima, te ih na taj 
način informirati. Sredstva za ovaj projekt dobivena su apliciranjem TZG Jastrebarskog na 
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natječaj Hrvatske turističke zajednice za turistički nerazvijena područja.

ODRŽANO STUDIJSKO PUTOVANJE NA PODRUČJU JASTREBARSKOG PROMOCIJA

U organizaciji Turističke zajednice Grada Jastrebarskog održano je studijsko putovanje 
na području Grada Jastrebarskog. Studijskom putovanju prisustvovali su gastro novinari: 
Mila Batinica, izvršna direktorica priloga gastro.hr (24 sata) i Domagoj Jakopović Ribafish, 
bloger i kolumnist portala www.punkufer.hr (NovaTV) te direktorica TZG Jastrebarskog 
Ivana Herceg. Prvo odredište bilo je Repro Eko u Volavju, a nakon toga, gastro putovanje se 
nastavilo na Plešivici. 

5.6. Razvoj GZ Jalševac

Tijekom prošle godine izrađeni su parcelacijski elaborati za prometnice S-3, S-4 i T-10 (do 
pročistača) i T-2, T-3 (stara Čabdinska – dio) te je izrađena posebna geodetska podloga za 
prometnicu S-2 (Kosić kut) ukupne vrijednosti 125.000,00 kuna. Tvrtki I.P.Z. isplaćen je 
dio naknade za izradu glavnih projekata prometnica S-3,S-4 i T-10 u iznosu od 124.375,00 
kuna. Izvršen je i otkup zemljišta za potrebe izgradnje prometnice T-3, te otkup zemljišta 
u funkciji okrupnjavanja građevinskih parcela. Otkupljeno je 7.247 m² zemljišta za ukupan 
iznos od 806.770,00 kuna.

U razvoj GZ Jalševac uloženo je 1.056.145,00 kuna, što je 36,1% od predviđenih sredstava, 
a iz razloga što Geodetska uprava – Područni ured za katastar Jastrebarsko, nije proveo 
parcelacijski elaborat za prometnicu S-3, S-4 i T-10, (žalbe na rješenja), pa nije bilo moguće 
izvršiti otkup zemljišta za predmetnu prometnicu.

5.7. Projekt ukupnog razvoja Grada Jastrebarskog

Za potrebe promidžbe gospodarstva i mogućnosti investiranja u Grad Jastrebarsko, tiskana 
je brošura za investitore na engleskom jeziku The Town of Jastrebarsko – Investor’s guide.
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5.8. Razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva 

POČETAK POSLOVANJA OBRTNIKA

Korisnici potpore biti su oni obrti koji su registrirani i počeli s poslovanjem tijekom 2013. 
godine.
Potporu za početak poslovanja obrtnika moguće je ostvariti za sljedeće namjene:
>  izradu poslovnog plana, investicijske studije, plana marketinga i slično,
>  nabavu opreme za obavljanje osnovne djelatnosti, informatičke opreme i poslovnog 

softvera,
>  dopunsku izobrazbu obrtnika u vezi s osnovnom djelatnosti i informatičko obrazovanje 

obrtnika i zaposlenika,
>  troškovi vezani uz otvaranje obrta.

Potporu je ostvarilo 9 obrta u ukupnom iznosu od 37.534,00 kuna. 

TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI

Potporu za tradicijske i umjetničke obrte moguće je ostvariti za sljedeće namjene:
>  poboljšanje uvjeta rada obrtničke radionice (uređenje prostora i nabava opreme);
>  subvencioniranje zakupnine za korištenje poslovnog prostora;
>  promotivne aktivnosti – troškovi izrade promotivnog materijala;
>  obrtna sredstva;
>  nastupi na sajmovima

Potporu je ostvarila samo udruga za tradicijske i umjetničke zanate Tragovi u ukupnom 
iznosu od 2.000,00 kuna.

NASTUPI OBRTNIKA NA SAJMOVIMA

Potpora za subvencioniranje nastupa na sajmovima i izložbama dodijeljena je za slijedeće 
namjene:
>  zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora,

Potporu su ostvarila 4 obrta u ukupnom iznosu od 14.893,00 kuna.

SUFINANCIRANJE KAMATE (1%) NA PODUZETNIČKE KREDITE

Grad Jastrebarsko uključio se u projekt Lokalni projekt razvoja malog gospodarstva za 2010. go-
dinu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, kao sastavnog dijela Operativnog plana 
poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2010. godinu od 25. veljače 2010. godine.

Grad Jastrebarsko subvencionira poduzetnicima, koji imaju sjedište na području Grada 



19    Grad Jastrebarsko – Izvješće o radu Gradonačelnika

5. Gospodarstvo i poljoprivreda

Jastrebarskog kamatu pa poduzetničkim kreditima odobrenim temeljem Projekta u iznosu 
od 1 postotni poen.

Pored Grada Jastrebarskog poduzetničke kredite odobrene temeljem Projekta Ministarstvo 
gospodarstva, rada i poduzetništva kamatu subvencionira s 2 postotna poena te Zagre-
bačka županija s 1 postotni poen. Plasmani kreditnih sredstava poduzetnicima obavljaju 
se putem poslovnih banaka s kojima je Zagrebačka županija i Ministarstvo gospodarstva, 
rada i poduzetništva zaključila Ugovor o provedbi Projekta.

Potpora sufinanciranja kamate ostvarena je putem poslovnih banaka a s kojima je Grad 
Jastrebarsko sklopio zaseban Ugovor, a to su Zagrebačka banka, RBA i ERSTE banka.
Subvenciju koristi 8 gospodarskih subjekata s područja Grada Jastrebarskog:
>  Drvoproizvod
>  DIR – Rubinić
>  Revin
>  VV obuća – trgovina
>  Frizerski studio Capillus
>  IT Soft    
>  Comet    
>  Florijan d.o.o. 
  
Za tu je namjenu tijekom prošle godine izdvojeno 149.792,92 kuna.

5.9. Program Javni radovi, Sajam poslova i Stručno osposobljavanje
 
S ciljem smanjenja nezaposlenosti, Hrvatski zavod za zapošljavanje provodio je program 
Javni radovi. Inicijator i izvođač javnog rada mogu biti jedinice lokalne samouprave i institu-
cije u njihovom vlasništvu, nevladine udruge i sl. institucije, te drugi poslodavci ako ponu-
de kvalitetan program i to pod određenim uvjetima.

U aktivnosti javni radovi Grad Jastrebarsko provodio je jedan projekt u suradnji s HZZ-om 
i udrugom Vitae is Dugog Sela kroz koji su zaposlene 4 (četiri) osobe. Kako je prilikom 
zapošljavanja osoba ostvaren osnovni uvjet HZZ-a, nije bilo potrebe sufinanciranja bruto 
plaće istih.

Sajam poslova u organizaciji HZZ-a bila je prilika za susret svih dionika na tržištu rada, s 
posebnim naglaskom na poslodavce i tražitelje zaposlenja, koji mogu ostvariti direktnu 
komunikaciju. Sajam inače pruža informacije o mogućnostima obrazovanja, cjeloživotnog 
učenja, te potiče na aktivnosti u traženju posla. Grad Jastrebarsko osigurao je prijevoz zain-
teresiranih nezaposlenih osoba na sajam.

Proveden je i Program stručnog osposobljavanja osoba bez zasnivanja radnog odnosa koji 
je imao za cilj nezaposlenim osobama bez radnog iskustva i staža osigurati ulazak na tr-
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žište rada kroz stručno osposobljavanje za rad, neovisno o tome je li stručni ispit ili radno 
iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog 
mjesta određenog zanimanja.

U program stručnog osposobljavanje bilo je uključeno šest osoba, od koji su tijekom godi-
ne tri završile stručno osposobljavanje, a tri su započele s istim. 
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6. Stambeno-komunalni poslovi, prostorno 
uređenje i zaštita okoliša

6.1. Općenito

Nakon što je u prvom polugodištu 2013. godine završio radove na izgradnji dva kapitalna 
projekta komunalne infrastrukture (na obilaznoj gradskoj prometnici GG1 – Sjever i GG1 
– Jug s rotorom, i mrtvačnici u Gorici Svetojanskoj), Grad Jastrebarsko je u drugom polu-
godištu 2013. godine preuzeo izgrađene objekte. Dio sredstava potrebnih za izgradnju ovih 
projekata osiguran je kreditom kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. 

Izgradnjom obilaznice rasteretilo se prometovanje glavnom cestom, a ujedno su se stvo-
rili i uvjeti za širenje grada, a izgradnjom mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj omogućava se 
mještanima svetojanskog područja dostojan ukop. 

Na odlagalištu komunalnog otpada Božićka u Jastrebarskom, koje je sanirano i zatvoreno 
uz pomoć sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, započeo je planom 
predviđeni monitoring. Sufinancirali su se projekti i radovi u vodnom gospodarstvu koje su 
najvećim dijelom financirale Hrvatske vode.

6.2. Gradnja komunalne infrastrukture

Tijekom drugog polugodišta 2013. godine izvršeni su sljedeći poslovi iz programa gradnje 
komunalne infrastrukture:
>  izgrađen nogostup u Zdihovačkoj ulici u Jastrebarskom
>  gradska prometnica GG1-Sjever i GG1-Jug
>  izgrađena cesta u Prilipju s odvodnjom
>  sanirano klizište u Prilipju
>  nastavljena izrada projektne dokumentacije za denivelaciju križanja državne ceste D310 i 

željezničke pruge u Jastrebarskom 
>  otkupljeno zemljište za izgradnju komunalne infrastrukture
>  mrtvačnica u Gorici Svetojanskoj 
>  uređenje groblja u Jastrebarskom i ostalih groblja na području Grada
>  izrađene III. ciljane izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Pečkarica 
>  izrađeno Izvješće o stanju u prostoru u pogledu prostornog planiranja
>  dokupljena potrebna snaga za dionice javne rasvjete na kojima su izrađeni produžeci
>  monitoring zatvorenog i saniranog odlagališta komunalnog otpada Božićka
>  izgrađena dva mosta na Kupčini u Gucima
>  izrađena projektna dokumentacija za parkiralište u Ulici Zrinskih i Frankopana
>  izrađena studija hortikulturnog uređenja.
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6.3. Održavanje komunalne infrastrukture

Tijekom drugog polugodišta 2013. godine izvršeni su sljedeći poslovi iz programa održava-
nja komunalne infrastrukture:
>  sanacija asfalta, uređenje nerazvrstanih cesta (navoz pijeska, iskop graba, uređenje 

bankina, malčiranje…itd.), postava potrebne vertikalne i horizontalne signalizacije
>  zimsko održavanje cesta i ulica na području Grada 
>  održavanje javnih površina (trgova, parkova, pješačkih staza…) 
>  održavanje javnih zelenih površina (košnja i uređenje) 
>  održavanje dječjih igrališta
>  postava klupa i koševa za smeće 
>  odvoz komunalnog otpada sa svih groblja
>  održavanje objekata i uređaja javne rasvjete 
>  božićno uređenje Grada
>  sufinanciranje radova na uređenju groblja Draganić.

6.4. Gradnja komunalnih vodnih građevina
 
Tijekom drugog polugodišta 2013. godine izvršeni su sljedeći poslovi iz programa gradnje 
komunalnih vodnih građevina:
>  izgradnja produžetaka vodovoda (Plešivica, Gornji Desinec-Vrtić I. faza)
>  sufinanciranje nastavka radova na sanaciji gubitaka na vodoopskrbnoj mreži 

(magistralni vodovod Jurjevčani-Stankovo)
>  sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za javnu vodoopskrbu (vodosprema 

Jurjevčani II, vodovod Gorica Svetojanska, vodovod Malunje-Gović II. faza, vodovod 
Malunje,Šajni breg, vodovod Gornja Kupčina, vodovod Paljugi-Bukovački breg)

>  sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za javnu odvodnju (sekundarna 
kanalizacija Donji Desinec)

6.5. Zaštita spomenika kulturne baštine

Tijekom drugog polugodišta 2013. godine izvršeni su sljedeći poslovi iz programa zaštite i 
očuvanja spomenika kulturne baštine:
>  završetak radova na zaštiti od vlage temelja i prizemnog dijela zidova Župne crkve u 

Jastrebarskom
>  izrada projektne dokumentacije za konstruktivnu sanaciju Župne crkve Sv. Ane u Gorici 

Svetojanskoj
>  sufinanciranje uređenja kapele u Malunju

Tijekom drugog polugodišta 2013. godine u Odjelu su kontinuirano rađeni, kao i prvom 
polugodištu, poslovi vezani uz komunalnu naknadu (izmjera prostora, izdavanje rješenja, 
zaduživanje obveznika, slanje opomena, provedba ovrha), komunalni doprinos (obračun 
doprinosa, izdavanje rješenja), legalizaciju zgrada (obračun naknade za nezakonite zgrade, 
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izdavanje rješenja…), komunalno redarstvo te gospodarenje otpadom.

Obavljani su i svi poslovi vezani uz donošenje zaključaka, odluka, pravilnika i ugovora, koji 
se odnose na Odjel, a pripremani su i potrebni materijali za donošenje Odluka na Kolegiju 
gradonačelnika i Gradskom vijeću.
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NOVI NOGOSTUP U ZDIHOVAČKOJ ULICI

Završena je izgradnja nogostupa u Zdihovačkoj ulici u Jastrebarskom. Riječ je o nogostupu 
u dužini od 1 000 metara, a izgradnja je obuhvaćala radove iskopa, uređenje odvodnje, te 
postavu novog asfaltnog sloja. Izgradnja nogostupa izvedena je radi poboljšanja ponajprije 
radi sigurnosti prometovanja svih sudionika u prometu, a prvenstveno pješaka, biciklista 
i automobila. Vrijednost svih izvedenih radova iznosila je 1.100.000,00 kuna. Radove na 
uređenju nogostupa u Zdihovačkoj ulici izvela je tvrtka Graditeljstvo Rožić d.o.o. iz Jastre-
barskog.

ZAVRŠNI RADOVI NA PROMETNICI U PRILIPJU

Tvrtka Ceste Jastrebarsko d.o.o. sanirala je dionicu ceste u dužini od 550 metara, a radovi su se 
izvodili od križanja s cestom Jastrebarsko – Samobor (Bolnica) do Prilipja. Sanacija nerazvr-
stane ceste uključila je radove iskopa, uređenje odvodnje, te postavu novog asfaltnog sloja. 
Gradonačelnik Zvonimir Novosel i zamjenik Gradonačelnika Domagoj Šlat ovom su prilikom 
obišli gradilište i završne radove na prometnici u Prilipju. Ovom sanacijom Grad Jastrebarsko 
je uredio i asfaltirao lokalnu cestu koja nije bila prohodna za promet osobnih vozila. Zbog 
čestih padalina ova prometnica trebala je rekonstrukciju zbog makadama koji se ispirao, te 
su nastajale velike vododerine, a sitni kameni materijal završavao je na ostalim putevima niz 
cestu. Vrijednost svih izvedenih radova iznosi nešto više od 900 000,00 kuna.

IZGRAĐENI NOVI MOSTOVI U GUCIMA DRAGANIĆKIM

Zbog dotrajalosti i opasnosti za odvijanje prometa izgrađeni su novi drveni mostovi preko 
rijeke Kupčine u Gucima Draganićkim. Grad Jastrebarsko pristupio je izgradnji dvaju novih 
drvenih mostova zbog dotrajalosti vozne plohe, drvenih nosača, a prije svega zbog opasno-
sti za odvijanje prometa preko tih mostova. Oba mosta gradila su se preko rijeke Kupčine 
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u Gucima Draganićkim i to jedan u dužini od dvadeset metara i širine više od tri metra, a 
drugi most u dužini od sedam metara, te više od tri metra širine. Grad Jastrebarsko je u 
izgradnju mostova investirao 600.000,00 kuna. 

SMOTRA ZIMSKE SLUŽBE

Tvrtka Ceste Jastrebarsko d.o.o. održala je smotru Zimske službe za sezonu 2013./2014. u 
službenim prostorima tvrtke. Tvrtka Ceste Jastrebarsko d.o.o. raspolaže s 13 voznih jedinica 
koje su bile na raspolaganju za zimsku službu. Pod ingerenciju zimske službe Cesta Jastre-
barsko spadaju prometnice na području Grada Jastrebarskog kao i prometnice u prigrad-
skim naseljima od čega sveukupno ima 222.304 metara nerazvrstanih cesta koje su svojom 
terenskom konfiguracijom dosta zahtjevne za održavanje. Na smotri zimske službe Cesta 
Jastrebarsko d.o.o. bili su prisutni predstavnici Grada na čelu s Gradonačelnikom Zvoni-
mirom Novoselom i zamjenicima Stipom Bučarom i Domagojem Šlatom, direktor tvrtke 
Ceste Jastrebarsko d.o.o. Renato Molc, direktor razvoja i tehničke pripreme Cesta Jastrebarsko 
d.o.o. Alen Vučina, voditelj stožera zimske službe za Ceste Jastrebarsko d.o.o. Ignac Smetko, 
te predstavnici MUP-a i HAK-a.
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8.1. Prijavljeni eu projekti

OBNOVA DVORCA ERDÖDY 

Ukupan iznos projekta obnove dvorca Erdödy je 1.100.000,00 kuna i služi za izradu idej-
nog i glavnog projekta za uređenje dvorca Erdödy u Jastrebarskom. 

U sklopu Poziva jedinicama lokalne samouprave za dodjelu bespovratnih namjenskih 
financijskih potpora za izradu projektne dokumentacije razvojnih projekta u poljoprivre-
di, ruralnom razvitku i šumarstvu prihvatljivih za financiranje iz EU fondova na području 
Zagrebačke županije u 2013. Grad Jastrebarsko je u ovom izvještajnom razdoblju prijavio 
projekt Obnove dvorca Erdödy – završna analiza i odluka o strategiji ulaganja u dvorac na 
osnovi pred-studije izvodljivosti koja predviđa 5 mogućih varijanti ulaganja.

Dvorac Erdödy u Jastrebarskom s perivojem i pripadajućim gospodarskim sklopom vrije-
dan je primjer utvrđene feudalne arhitekture s vrlo složenim kulturno-povijesnim i gradi-
teljsko-razvojnim obilježjima koja datiraju od kraja 15. pa sve do početka 20. stoljeća. Iako 
iznimno lošeg fizičkog stanja strukture, posjeduje visoku arhitektonsku, povijesnu i urba-
nističko-ambijentalnu vrijednost te status zaštićenog kulturnog dobra upisanog na Listu 
zaštićenih kulturnih dobara RH. Od iznimne važnosti stoga je očuvanje cjelovitosti dvor-
ca, kao i zaštita, te stavljanje obnovljenog na raspolaganje budućim generacijama. Grad 
Jastrebarsko je sredstvima Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.–2013. 
pristupio izradi neophodne dokumentacije za njegovu obnovu. Sukladno izvedenoj Studiji 
izvedivosti, ali i ostaloj dokumentaciji prikupljenoj u pripremnoj fazi (arheološka, restaura-
torsko-konzervatorska istraživanja, konzervatorska studija), Grad Jastrebarsko će u nared-
nom vremenskom periodu pristupiti izradi idejnog i glavnog projekta koji su neophodni za 
uređenje dvorca Erdödy u Jastrebarskom. 

Za projekt je do danas pripremljena pred studija izvodljivosti koja postavlja 5 mogućih strate-
gija ulaganja u dvorac odnosno u projekt u kojem je dvorac centralna točka povezivanja. Stra-
tegije predviđaju investicije u hotelske i športske sadržaje, medicinske zdravstvene sadržaje 
i u nacionalni centar za povezivanje za razvoj kvaliteta hrane i proizvodnje novih produkata. 
Od projekta očekujemo da će pomoći odrediti konačnu strategiju po kojoj ćemo kasnije raditi 
te će pomoći u definiranju i povezivanju partnera za budući razvoj projekta. 

SLAVETIĆ – PROIZVODNO-TURISTIČKO-SPORTSKI SADRŽAJI  
U RURALNOM PROSTORU

Projekt Slavetić u sebi uprizoruje bipolarno investitorsko nastojanje: emocionalni povra-
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tak korijenima s jedne stane, te racionalno, ekonomski opravdano poduzetničko ulaganje 
u zavičajni kraj s druge strane. U suradnji te partnerstvu sa tvrtkom AGRO Slavetić Grad 
Jastrebarsko želi potaknuti te doprinijeti razvoju suvremenog ruralnog gospodarstva u 
vremenu primjerenijem, a prostoru prihvatljivom mjerilu, baziranom na tradiciji vinogra-
darstva, vinarstva, voćarstva te proizvodima od voća. Ukupan iznos projekta je 60.000,00 
kuna. Razvoj tržišta u istom prostoru temeljen je na razvoju ekološkog i/ili srodnog oblika 
selektivnog turizma. U sklopu provedbe navedenog projekta izrađena je i studija prostorne 
organizacije i arhitektonskog oblikovanja koja ističe dvije osnovne prostorne intervencije 
koje će se provedbom projekta realizirati, a one uključuju: 
>  zahvate na uređenju poljoprivrednog zemljišta, primarno vinogradarskih površina, 

uređenje livadnih površina za konjičko jahanje u prirodi, prenamjenu ostalih površina u 
voćnjake te površine pogodne za uzgoj aromatičnog bilja, očuvanje pejsažnog zelenila, 
uređenje potoka (dva kraka), formiranje jezerca te 

>  izgradnju, rekonstrukciju postojeće zgrade vinskog podruma, uređenje i izgradnju 
sportsko rekreacijskog sadržaja konjičkog sporta, rekreativnog i terapijskog jahanja, 
teniskih travnatih terena, odbojke na pijesku te košarke, izgradnju štala za konje i 
sjenike, izgradnju manjeg hotela s restoranom i vidikovcem, uređenje i izgradnju 
neophodne prometne i komunalne infrastrukture, uređenje korita potoka, parkirališta i 
ostalih sadržaja. 

Projekt Slavetić provodi se unutar granica kontaktnog prostora Parka prirode Žumberak 
– Samoborsko gorje, koje je Rješenjem Ministarstva kulture RH, Konzervatorskog odjela 
u Zagrebu, stavljeno pod preventivnu zaštitu 2009. godine. Tvrtka AGRO Slavetić prote-
klih je godina u projekt uložila iznimna sredstva u opremanje objekata te izradu projektne 
dokumentacije na navedenom području, prvenstveno kroz vlastito financiranje, ali i kori-
steći mjere IPARD programa te ostale izvore financiranja. Obzirom da se projekt provodi u 
naselju Slavetić, na području Grada Jastrebarskog, te da Grad Jastrebarsko također iznimne 
napore ulaže upravo u projekte financirane iz fondova Europske unije, zatraženo je sufinan-
ciranje izrade neophodne projektne dokumentacije od strane Zagrebačke županije.
 
Studija prostorne organizacije i arhitektonskog oblikovanja definira prostorno-planerski 
okvir, planersko-urbanističko rješenje, idejno arhitektonsko rješenje te dokumentaciju pro-
stora i ostale relevantne podloge, a kako bi se započelo sa uređenjem i izgradnjom neop-
hodne prometne i komunalne infrastrukture neophodno je izraditi projektnu dokumenta-
ciju, odnosno glavni projekt za nerazvrstanu cestu na dijelu k.č.br. 347 i 2906 k.o. Slavetić, 
te idejni projekt za nerazvrstane ceste na dionici Slavetić – Gregorići – Okrug te Sveti Rok 
– Brebrovac. 

Realizacijom projekta, odnosno razvojem ruralnog, izletničkog, te rekreativnog turizma, 
povećanjem broja smještajnih kapaciteta, turističke posjete u ruralnim dijelovima kao i 
skladnog razvoja ruralnog područja značajno će se doprinijeti ne samo prostornoj i kultur-
no-povijesnoj rehabilitaciji već i razvoju lokalne, regionalne ali i nacionalne zajednice.
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8.2. Završeni projekti

INFO JASKA

Grad Jastrebarsko je u sklopu Pozivnog natječaja za sufinanciranje projekata društvenog ra-
zvoja tijekom 2013. godine provodio projekt Info Jaska. Ukupan iznos projekta je 394.875,00 
kuna.

Projekt je rezultirao postizanjem slijedećih ciljeva:
>  Uvođenje novog, inovativnog medija za informiranje i komunikaciju građana i lokalne 

zajednice,
>  Razvoj aktivnog građanstva i povećanje broja građana i organizacija civilnog društva 

koji su uključeni u razvoj lokalne zajednice kroz njihovo aktivno sudjelovanje u provedbi 
prioriteta društvenog razvoja iskazanog kroz zajednički osmišljeni projekt,

>  Osnaživanje organizacija civilnog društva kroz informiranje o aktivnostima lokalne 
zajednice,

>  Kreiranje medija koji je održiv i dogradiv,
>  Otvorenost lokalne samouprave za suradnju s građanima i sustavni razvoj sudioničke 

demokracije u lokalnoj zajednici, 
>  Smanjenje troškova oglašavanja Udruga i institucija što doprinosi financijskom, 

ekološkom i efektu uštede vremena.

Građane s područja Grada Jastrebarskog u provedbu projekta uključili smo kroz provedene 
edukacije kao i postavljanjem sustava na 30 lokacija diljem grada te puštanjem sustava u 
rad čime smo direktno omogućili njihovo korištenje.

Unapređenje kvalitete življenja građana na području Grada Jastrebarskog vidljivo je kroz 
povećanje informiranosti građana/građanki te pružanjem mogućnosti korištenja novih teh-
nologija u sklopu sustava Info Jaska. Također, uspostava sustava utjecala je na osnaživanje 
organizacija civilnog društva kroz otvaranje mogućnosti oglašavanja i informiranja građana 
o vlastitim aktivnostima.



29    Grad Jastrebarsko – Izvješće o radu Gradonačelnika

8. Projekti

Projekt je u potpunosti doprinio otvorenosti lokalne samouprave za suradnju s građanima 
i sustavni razvoj sudioničke demokracije u lokalnoj zajednici obzirom da je Grad Jastrebar-
sko pružio mogućnost korisnicima sustava korištenje istog, ali i da je putem navedenog 
sustava pružio građanima/građankama s područja Grada Jastrebarskog informacije o sva-
kodnevnom vođenju i poslovanju Grada Jastrebarskog, baš kao i svim ostalim neophodnim 
informacijama važnim za građane/građanke. Na području Grada Jastrebarskog u sklopu 
provedbe projekta, postavljeno je trideset LCD ekrana nakon čega je sustav i službeno, te u 
potpunosti započeo sa radom. Sustav potpuno besplatno mogu koristiti sve udruge, druš-
tva i organizacije s područja našeg grada.

Iako je projekt završen 31. prosinca, te će svi efekti njegove provedbe biti vidljiviji protekom 
vremena, već sada jasno je vidljivo da smo njegovom provedbom utjecali na dugoročne 
promjene, prvenstveno bolju informiranost, veću posjećenost manifestacija i aktivnosti na 
području Grada Jastrebarskog, veću uključenost građana u događanja u lokalnoj zajednici, 
bolje umrežavanje udruga na područjima djelovanja te bolju informiranost građana o radu 
organizacija civilnog društva, institucija te ustanova gradske uprave.

RAZVOJ PREDŠKOLSKOG INKLUZIVNOG MODELA

Grad Jastrebarsko je u sklopu EU IPA IV natječaja Integracija skupina u nepovoljnom položaju 
u redovni sustav odgoja i obrazovanja, a u ulozi projektnog partnera započeo sa provedbom 
projekta. Ukupan iznos projekta je 1.187.562,00 kuna.

>  Opći cilj projekta Razvoj predškolskog inkluzivnog modela tako je promicanje inkluzije dje-
ce s teškoćama u razvoju predškolskog uzrasta u redovan sustav predškolskog odgoja i 
obrazovanja. 

>  Specifični ciljevi projekta razvitak inkluzivnog predškolskog modela i osposobljavanje 
svih zaposlenika Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko za rad s djecom s teškoćama.

Osim edukacijskih aktivnosti, jedan od ishoda projekta biti će i tiskanje priručnika sa stan-
dardima koji će biti distribuirani svim vrtićima u Republici Hrvatskoj. Priručnik će dopri-
nijeti promociji inkluzivnog predškolskog modela, predstavit će glavne korake koje treba 
poduzeti kako bi se određeni inkluzivni model uspostavio u predškolskim ustanovama.
 
Također, vrtić će biti opremljen didaktikom potrebnom za rad s djecom s teškoćama te će 
se u neposredan rad uključiti pet pomoćnika u odgojnim skupinama. Grad Jastrebarsko 
ovim projektom dobiva jedinstven vrtić u Hrvatskoj usmjeren na ravnopravnost sve djece 
bez obzira na razvojne osobitosti. Dječji vrtić Radost nositelj je projekta, a partneri u pro-
vođenju su Grad Jastrebarsko i Učilište za obrazovanje odraslih – IDEM. Voditelj projekta 
je ravnateljica dječjeg vrtića Jadranka Stojković. Ukupnu vrijednost projekta Europska unija 
sufinacira sa 94.64% bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda.
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SVEČANO POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA U 
OKVIRU NATJEČAJA IPA IV INTEGRACIJA SKUPINA U NEPOVOLJNOME POLOŽAJU U 
REDOVITI OBRAZOVNI SUSTAV

DV Radost sudjelovao je na svečanoj dodijeli i potpisivanju ugovora bespovratnih sredstava 
u okviru natječaja IPA IV Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti sustav obra-
zovanja koja se je održala u Konferencijskoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta. Ugovor je na svečanoj dodijeli, održanoj u kolovozu, potpisala i primila od Ministra 
znanosti, obrazovanja i sporta Željka Jovanovića ravnateljica dječjeg vrtića Radost Jadranka 
Stojković. Riječ je o projektu koji je odobren Dječjem Vrtiću Radost u Jastrebarskom na EU 
IPA natječaju pod kategorijom Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redovni sustav 
odgoja i obrazovanja, a sam projekt DV Radost ima naziv Razvoj predškolskog inkluzivnog 
modela. Projekt će se provoditi u trajanju od 12 mjeseci.

TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA JASTREBARSKOG ODOBRENA 2 PROJEKTA

Turističkoj zajednici Grada Jastrebarskog odobrena su dva projekta prijavljena Agenciji za 
mobilnost i programe EU. Projekt Usavršavanjem marketinških vještina do povećanja dolazaka 
i noćenja na području Jastrebarskog namijenjen je prvenstveno vlasnicima smještajnih obje-
kata, OPG – a koji se bave turizmom, proizvođačima suvenira kao i svim ostalim subjektima 
u turizmu, kako bi kroz razmjenu iskustava stekli nove vještine primjenjive u njihovoj sredi-
ni. Nositelj projekta je Turistička zajednica Grada Jastrebarskog sa suradnikom i partnerom 
obiteljskom farmom Fattoria Biologica Patrice iz pokrajine Umbrije u Italiji. Stručno usavrša-
vanje u sklopu projekta odvijati će se u Italiji u ožujku 2014. godine.

Drugi projekt financiran sredstvima iz Europske Unije W.I.N.E. u potpunosti je namijenjen 
vinarima. Projektom se želi poboljšati vinski turizam, odnosno marketinške aktivnosti 
vinskih regija i vinara iz zemalja sjeveroistočne Europe, s ciljem razmjene znanja, iskustava 
i poslovnih praksi između tih zemalja te pojedinaca koji se bave vinskim turizmom. Turi-
stička zajednica Grada Jastrebarskog ovim projektom predstavlja cijelu Hrvatsku, a projekt 
uključuje više partnera iz zemalja EU: Slovačka, Poljska, Češka, Italija i Njemačka. Aktiv-
nosti projekta ostvarivati će se zajedničkim sastancima partnera i studijskim posjetima 
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Vinskim regijama zemalja u kojima će se sastanci održavati u vremenskom razdoblju od 
rujna 2013. do lipnja 2015. Ukupno će se održati 7 sastanaka, od čega će se jedan sastanak 
održati i kod nas u Hrvatskoj (svibanj 2014. godine). Projektom je odobreno 18 mobilnosti, 
odnosno 18 odlazaka na sastanke i studijske posjete u zemlje partnere. 

ZAPOČELA IZGRADNJA VRTIĆA VRIJEDNOG VIŠE OD 12 MILIJUNA KUNA

U listopadu 2013. potpisan je Ugovor o izgradnji područnog odjeljenja dječjeg vrtića Radost 
Jastrebarsko u Gornjem Desincu u prostorima Gradske vijećnice. Riječ je o prvom javnom 
niskoenergetskom objektu u Gradu Jastrebarskom koji će nakon izgradnje riješiti problem 
neupisane djece u idućem razdoblju na području Grada Jastrebarskog. Odjeljenje dječjeg 
vrtića Radost Jastrebarsko u Gornjem Desincu nakon izgradnje trebalo bi upisati sedam-
desetak djece. Potpisivanju ovog Ugovora nazočili su Gradonačelnik Zvonimir Novosel i 
zamjenici Gradonačelnika Stipe Bučar i Domagoj Šlat, ravnateljica Dječjeg vrtića Radost 
Jadranka Stojković, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Iva Antić, te Marija 
Janžetić direktorica tvrtke AB gradnja d.o.o. iz Karlovca koja izvodi radove. Gradonačelnik 
Zvonimir Novosel ovom prilikom zaželio je što bolju suradnju između Grada i izvođača 
radova, te ukazao na veliku potrebu izgradnje novog dječjeg vrtića na području Grada 
Jastrebarskog.

Ukupna vrijednost radova na izgradnji područnog odjeljenja dječjeg vrtića Radost je 
12.103.147,81 kuna s PDV-om. Radovi bi trebali biti gotovi početkom lipnja 2014. godine. 
 
150 NOVIH RADNIH MJESTA U JASTREBARSKOM

U Gospodarskoj zoni Jalševac – Čabdin svečano je položen kamen temeljac za izgrad-
nju Logističkog Centra tvrtke Kaufland Hrvatska k.d. Jedna od najvećih investicija u gradu 
Jastrebarskom vrijedna je 75.000.000 € i njom će se zaposliti 150 radnika, te predstavlja 
jedan od najvećih pothvata kako tvtke Kaufland Hrvatska tako i samog Grada Jastrebar-
skog. Investicija će se realizirati na površini zemljišta 163 000 m², gdje će se izgraditi četiri 
objekta ukupne površine od 64 500 m². Velikim zalaganjem tvrtke Kaufland Hrvatska k.d., 
njihovih djelatnika, ali i aktivnim uključivanjem Grada Jastrebarskog kao i svih nadležnih 
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institucija, tvrtka Kaufland Hrvatska k.d. u vrlo je kratkom vremenskom periodu uspjela 
ishoditi sve potrebne dozvole za početak gradnje logističkog centra, te u svrhu realizacije 
navedene investicije, koriste poticaje sukladne Zakonu o poticanju investicija i unapređenju 
investicijskog okruženja. Na svečanom polaganju kamena temeljca bili su prisutni potpred-
sjednik Vlade RH i ministar regionalnog razvoja i Fondova europske unije Branko Grčić, 
ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović, župan Zagrebačke županije Stjepan 
Kožić, Gradonačelnik Zvonimir Novosel, te generalni direktor tvrtke Kaufland Hrvatska k.d. 
Andreas Wendy. Generalni direktor tvrtke Kaufland Hrvatska k.d. Andreas Wendy zahvalio je 
Gradu na aktivnoj pomoći pri realizaciji ove investicije i istaknuo da je Grad bio aktivni par-
tner, te da je takav pristup Grada u lokalnoj sredini bitan za potencijalne investitore. Ovom 
prigodom u svom govoru Gradonačelnik Zvonimir Novosel istaknuo je da je Jastrebarsko 
grad velikog potencijala, te Grad koji je upravo za privlačenje stranih investicija dobio me-
đunarodna priznanja.

IZGRADNJA MOSTA U PERIVOJU PARKA ERDÖDY

Gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel i predsjednik uprave Lidla Hrvatska Boris 
Lukšić potpisali su 16. prosinca 2013., Povelju o suradnji povodom početka akcije Jedna 
kuna od svakog računa – Zajedno gradimo most u Perivoju u prostoru Gradske vijećnice.

Izgradnja mosta u našem Perivoju bit će najljepši poklon građanima Jastrebarskog, poseb-
no nakon velike štete koju je prouzročila ciklona Theodor. 

Svečanom potpisivanju prisustvovali su i zamjenici Gradonačelnika Jastrebarskog Stipe Bu-
čar te Domagoj Šlat. Nakon potpisivanja, izaslanstva su se uputila u Lidlovu trgovinu gdje 
su kupnjom obilježila početak akcije. Kupljeni artikle donirani su gradskom Crvenom križu 
koji uoči nadolazećih blagdana prikuplja namirnice za najsiromašnije građane. Akcija Jedna 
kuna od svakog računa – Zajedno gradimo most u Perivoju trajala je do 28. veljače. Tijekom 
njezina trajanja Lidl je donirao jednu kunu od svakog računa izdanog u trgovini u Jastrebar-
skom za izgradnju drvenog pješačkog mosta u Perivoju dvorca Erdödy. 
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VODE JASTREBARSKO D.O.O. APLICIRALE PROJEKTE NA STRUKTURNE FONDOVE EU

Vode Jastrebarsko d.o.o. primile su potpisan ugovor između Hrvatskih voda i konzultantske 
tvrtke Grontmij A/S iz Danske o uslugama za pripremu projekata za sufinanciranje sredstvi-
ma Strukturnih fondova EU. Na dodijeli ugovora su bili prisutni njegova ekselencija velepo-
slanik kraljevine Danske, predstavnik Hrvatskih voda, Gradonačelnik Grada Jastrebarskog 
Zvonimir Novosel i direktor društva Vode Jastrebarsko d.o.o., Mario Brnabić. Vode Jastre-
barsko d.o.o. pripremile su projektnu dokumentaciju za povlačenje sredstava za projekte u 
vodoopskrbi i odvodnji za našu aglomeraciju i spremne su za suradnju s konzultantima na 
izradi aplikacije prema EU fondovima u iznosu od 10,4 milijuna eura. 
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9. Društvene djelatnosti

Grad Jastrebarsko, uz već postojeće financiranje javnih potreba, najveću brigu posvećuje 
upravo djeci. U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine u Upravnom odjelu za 
društvene djelatnosti zaprimljena su 32 zahtjeva za jednokratnom novčanom pomoći, za 
što je izdvojeno 32.623,36 kuna. 

9.1. Novorođenčad 

NAKNADA ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA

Grad Jastrebarsko pruža novčanu pomoć roditeljima novorođene djece u iznosu od 
3.000,00 kuna za prvo i drugo te čak 10.000,00 kuna za treće i svako sljedeće novorođeno 
dijete u obitelji.

Grad Jastrebarsko je tako za drugih šest mjeseci ukupno izdvojio 321.000,00 kuna, točnije, 
15 obitelji dobilo je po 10.000,00 kn, dok je 57 obitelj dobilo po 3.000,00 kuna. 

9.2. Predškolski odgoj i obrazovanje

UPIS DJECE U 2013./2014. PEDAGOŠKU GODINU

Grad Jastrebarsko i Dječji vrtić Radost uspješno su svladali jedan od najvećih problema u 
proteklih 10 godina – problem neupisanih 114 mališana s područja grada. Od 114 neupisa-
ne djece s područja grada za sljedeću godinu, njih 42 bit će naknadno upisano. Prostorija 
konferencijske dvorane prenamijenit će se u sobu dnevnog boravka u koju će biti smješte-
na najstarija djeca iz vrtića Radost 1. Na taj način, dobit će se slobodna soba za upis novih 
22 djece jasličkog uzrasta.

Također, u područnom odjeljenju u naselju Cvetković upisat će se još šestero djece, a ostalih 
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14 razmjestiti po postojećim skupinama. Ostaje problem sa još 72 neupisane djece, među-
tim, riječ je o djeci koja do početka pedagoške godine neće napuniti godinu dana starosti, 
zatim o djeci čiji je jedan roditelj kod kuće, a dio neupisane djece je iz vanjskih općina.

Problem neupisane djece u idućem razdoblju riješit će se izgradnjom novog dječjeg vrtića 
u Gornjem Desincu.

LJETNA IGRAONICA 2013.

Djeca starijeg predškolskog uzrasta bila su uključena i u Ljetnu igraonicu, projekt koji se 
u organizaciji Društva naša djeca i Grada Jastrebarskog provodi već jedanaestu godinu 
zaredom. Starijem predškolskom uzrastu bilo je ponuđeno 6 aktivnosti (likovna radionica, 
lutkarska radionica, plesna radionica, škola mini rukometa, škola tenisa i škola plivanja). 
U školu plivanja bilo je uključeno ukupno 28-ero djece starijeg predškolskog uzrasta, koji 
su na bazenima Utrine pohađali obuku neplivača te školu plivanja. Sve aktivnosti su pla-
nirane i održane u terminu od 17. lipnja do 12. srpnja 2013. godine. Voditelj projekta bio je 
profesor Saša Rodić. Uz sportske aktivnosti ponuđenim radionicama usmjeravalo se djecu 
zajedničkom radu, poticalo se i razvijalo stvaralačko mišljenje i izražavanje (likovna, lut-
karska) te stjecalo znanje u najširem smislu. Ljetna radionica je osim predškolskom, bila 
namijenjena i osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu a u ponudi je bilo oko 20-tak 
različitih aktivnosti.

ZIMSKA IGRAONICA 2013.

Ove godine održala se i Zimska igraonica za djecu predškolskog uzrasta i osnovnoškolce na 
klizalištu. Program je obuhvaćao likovnu radionicu koja se odvijala u Paviljonu gradskog mu-
zeja te školu klizanja koja se odvijala na klizalištu na Strossmayerovom trgu pod vodstvom 
Saše Rodića. U zimskoj igraonici za predškolski uzrast sudjelovalo je preko 90-tak djece.

9.3. Osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje

NOVČANA POMOĆ ZA NABAVU UDŽBENIKA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE

Grad Jastrebarsko i u ovoj školskoj godini sufinancirao je nabavu udžbenika učenicima osnov-
ne škole. Ukupni iznos sufinanciranja iznosi 133.800,00 kuna za školsku godinu 2013./2014.

PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak u sklopu Osnovne škole Ljubo Babić postao je nezamjenjiv način školo-
vanja dijela osnovnoškolaca u Gradu Jastrebarskom. U drugoj polovici 2013. od prvog do 
četvrtog razreda osnovne škole produženi boravak organiziran je u Područnoj školi u Cvet-
koviću, a Grad je za financiranje troškova nastavnika i za preuređenje prostora u učionice 
za održavanje aktivnosti Produženi boravak u tom razdoblju isplatio 446.881,35 kuna. 
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U svrhu Produženog boravka, Grad Jastrebarsko preuredio je službeni stan koji se nalazi 
u sklopu odjeljenja u Cvetkoviću. Ukupni troškovi uređenja i najma iznosili su nešto više 
od 300.000,00 kuna. Ovakav sistem produženog boravka uspješno funkcionira od 2009. 
godine, a interes roditelja i djece svake je godine sve veći. Učenici tako imaju mogućnost 
boravka u školi od 8 do 17 sati, u sklopu kojeg imaju i riješeno pitanje prehrane.
Također, Grad plaća i troškove u iznosu od 280.000,00 kuna koji su namijenjeni za plaće 
tri učiteljice koje vode produženi boravak.

DJEČJI TJEDAN PODUZETNIŠTVA U OŠ LJUBO BABIĆ

Projekt Dječji tjedan poduzetništva u OŠ Ljubo Babić proveden je od strane Ministarstva 
poduzetništva i obrta Visoke škole Zrinski i Grada Jastrebarskog.

Projekt se provodio s ciljem da aktivnim metodama poučavanja, edukativnim radionicama 
za učenike osnovnih škola i njihove nastavnike potakne uvođenje sustavnog obrazovanja 
za poduzetništvo u hrvatski obrazovni sustav, te u konačnici razvoj poduzetničkog duha i 
stjecanje poduzetničkih kompetencija.

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA I STUDENATA

Od početka ožujka 2011. godine Grad Jastrebarsko sudjeluje u prijevozu srednjoškolaca do ško-
le subvencijom cijene karte koja se uplaćuje na račun prijevoznika za srednjoškolce s područja 
Grada Jastrebarskog, a koji su korisnici prava na dječji doplatak. U ovom izvještajnom razdo-
blju Grad Jastrebarsko ukupno je izdvojio 65.127,18 kuna za sufinanciranje prijevoza učenicima 
srednjih škola. Također riješen je problem prijevoza učenika koji putuju iz Sv. Jane i Slavetića, a 
pohađaju Srednju školu Jastrebarsko. Grad Jastrebarsko je u dogovoru s prijevozničkim podu-
zećem Samoborček d.o.o. uspio postići dogovor o prilagodbi i korekciji voznog reda.
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STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA

U drugoj polovici 2013. godine Grad Jastrebarsko izdvojio je 92.800,00 kuna za stipendije 
učenika i studenata.

9.4. Umirovljenici

Grad Jastrebarsko sudjeluje i provodi brojne programe u svrhu poboljšanja uvjeta za starije 
osobe, te podizanja životnog standarda osoba treće životne dobi.

I ove godine isplaćene su božićnice umirovljenicima u obliku jednokratnih novčanih pomo-
ći, u iznosu od 100,00 – 400,00 kuna, ovisno o visini njihove mirovine. Grad Jastrebarsko 
izdvojio je ukupno 198.350,00 kuna za božićnice.

U suradnji s brojnim udrugama sudjeluje u provedbi raznih programa, radionica, edukativ-
nih predavanja, a u ovom periodu neki od njih su:
>  Vježbanje za osobe treće životne dobi – Zlatna dob
>  Tečaj informatike za umirovljenike
>  Tečaj engleskog za umirovljenike

Međunarodni dan starijih osoba obilježava se 1. listopada, pa su tako i ove godine Gra-
donačelnik i njegovi zamjenici posjetili Dom za starije i nemoćne osobe obitelji Krčmar u 
Gornjem Desincu.

9.5. Vatrogastvo

Iz područja vatrogastva, Vatrogasnoj zajednici Grada isplaćeno je 568.200,00 kuna, do-
nacijama vatrogasnim društvima iznos od 15.000,00 kuna te ukupno 248.000,00 kuna 
kapitalnih donacija.

Od značajnih događaja u ovom području svakako treba spomenuti obnovu krovišta DVD-a 
Petrovina.

OBNOVLJENO KROVIŠTE DVD-A PETROVINA 

Radovi na sanaciji krovišta kuhinje i krova garaže vatrogasnog doma DVD-a Petrovina 
započeli su u studenom. Radovi na sanaciji krovišta bili su neophodni zbog dotrajalosti i 
opasnosti da ne dođe do znatnog oštećenja vatrogasne tehnike i opreme koja je smještena 
u garažnom prostoru vatrogasnog doma zbog prokišnjavanja. Radove na sanaciji krovi-
šta vatrogasnog doma DVD-a Petrovina izvodio je građevinski obrt Bering iz Karlovca, a 
sredstva za sanaciju krovišta osigurao je Grad Jastrebarsko u iznosu od 50 000,00 kuna i 
Zagrebačka županija u iznosu od 28 000,00 kuna.
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Od ostalih aktivnosti u ovom području vrijedi izdvojiti:
>  Održavanje 3.KUP-a DVD-a Petrovina
>  Sudjelovanje Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog u Programu aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini
>  120. obljetnicu rada DVD Čabdin
>  60 obljetnicu DVD-a Gornja Reka
>  Održavanje Gradskog vatrogasnog natjecanja – organizator natjecanja bila je VZG 

Jastrebarsko, a domaćin DVD Jastrebarsko, pokrovitelj natjecanja bio je Grad Jastrebarsko
>  Održavanje 5. Memorijalnog turnira Darijo Kličković

Važno je istaknuti i zaslugu vatrogasaca na otklanjanju posljedica nevremena koje je po-
godilo Grad Jastrebarsko 11.studenog. Najveći dio posla odradili su upravo oni. U znak 
zahvale, uručena su posebna priznanja u prostorijama DVD Gornji Desinec svim vatro-
gascima koji su sudjelovali na intervencijama. Ovim putem, Grad se obavezao na daljnje 
sudjelovanje u nabavi vatrogasne opreme. Središnjim društvima uručena je vatrogasna 
oprema vrijedna gotovo 50 tisuća kuna, te oprema za društva koja su ovog ljeta sudjelovala 
na dislokacijama na jadranskoj obali.

9.6. Sport

Iz programa Javnih potreba u sportu isplaćeno je 808.250,00 kuna na račun Sportske 
zajednice Grada, 95.023,97 kuna za potrebe ljetne igraonice i 15.000,00 kuna kapitalnih 
donacija sportskim društvima za adaptaciju svojih prostorija.

Od brojnih sportskih događanja ističemo:
>  Sportsko Ljeto u Jaski u organizaciji Sportske zajednice Grada
>  Održavanje 4. Jaska EKO trail maratona na kojem su sudjelovali brojni predstavnici hr-

vatske atletske i treking elite
>  Jaskanski vinski treking u organizaciji Sportske zajednice i Jastreb extreme teama
>  Kalimero cross liga Gović – održana također u organizaciji Sportske zajednice i Jastreb 

extreme teama
>  Jesenska cross liga Gović 2013.
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>  održana škola Nordijskog hodanja – u sklopu obilježavanja Dana Grada Jastrebarskog
>  14. Međunarodni judo turnir
>  Jastrebarsko kao domaćin utrke 34. Svjetskih igara medicine i zdravlja 2013.
>  11. Karate kamp – održan u kolovozu 2013., u Selcu
>  nastup karatista na: 13. Croatia open, XI. Zagreb karate fest, 10. Karlovac Open
>  3. Otvoreno prvenstvo Grada Jaske u XC Duatlonu

9.7. Kultura

Grad Jastrebarsko brine o kulturnim potrebama te je sukladno tomu tijekom ovog izvještaj-
nog razdoblja za kulturnu zajednicu Grada izdvojeno 191.500,00 kuna. Veliki doprinos u 
ovom razdoblju ostvarilo je Gradsko kazalište Jastrebarsko.

GKJ U SLOVENIJI – PRIŠLI, ODUŠEVILI, KIDNULI

 Gradsko kazalište Jastrebarsko nastupilo je u Metliki sa predstavom Kidaj od svoje žene 
na kulturnoj manifestaciji Pridi zvečer na grad. Gostovanje GKJ-a na toj manifestaciji, čiji je 
inicijator bio Velimir Kokot, može se smatrati svojevrsnim nastavkom i obogaćivanjem su-
radnje Grada Jastrebarskog i općine Metlike, a koja je uspostavljena na provedbi projekata 
financiranih iz pretpristupnih fondova.

KAPITALNA ULAGANJA U KULTURNE OBJEKTE

Radovi na kapeli Kraljice Presvete Krunice – obnovljena fasada i uređeno pročelje kapele, obo-
jeni su zidovi iznutra, obnovljene su freske na stropu, uređena ograda te okoliš oko kapele.

Grad Jastrebarsko je za obnovu i radove na kapelici u posljednjih godinu dana izdvojio više 
od 24.000,00 kuna.

9.8. Savjet mladih Grada Jastrebarskog

Savjet mladih Grada Jastrebarskog je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, a osnovano je 
s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada. Članovi Savjeta izabrani su 10. 
listopada 2013. godine, na vrijeme od dvije godine. Savjet mladih broji 9 članova, a u ovom 
razdoblju održao je tri sjednice.

Gradonačelnik Zvonimir Novosel primio je članove drugog saziva Savjeta mladih Grada 
Jastrebarskog. Članovi Savjeta mladih na čelu s predsjednicom Inom Mohorić razgovarali 
su s Gradonačelnikom o problemima, budućim planovima i projektima koje namjeravaju 
provesti kako u sljedećoj godini tako i u ovom mandatu.
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10. Ostale aktivnosti Gradonačelnika – 
promocija, suradnja, protokol, događanja

10.1. Suradnja i događanja u gradu

SPORAZUM O PRIJATELJSTVU GRADOVA JASTREBARSKOG I HVARA 

Gradovi Jastrebarsko i Hvar, točnije Gradonačelnik Hvara Rino Budrović i Gradonačelnik 
Zvonimir Novosel, potpisali su Sporazum o prijateljstvu i suradnji s ciljem razvoja i za-
jedničkog napretka dvaju gradova. Suradnja će se odvijati na razini škola, udruga, organi-
zacija, institucija, manifestacija, Gradonačelnika, gradskih vijećnika i gradske uprave na 
području kulture, obrazovanja, gospodarstva, lokalne samouprave, športa kao i na drugim 
područjima društvenog života. Ovim potpisom gradovi su se obvezali na širenje bilateral-
nih odnosa, kako bi dogovorena suradnja u okviru postojećih mogućnosti bila uspostavlje-
na susretanjem velikog broja ljudi.

JASTREBARSKO OBILJEŽILO ULAZAK U EUROPSKU UNIJU 

Europski grad budućnosti – Jastrebarsko, proslavu ulaska Republike Hrvatske u Europsku 
uniju označio je postavivši svečane zastave uz glavnu gradsku prometnicu. Gradovi diljem 
zemlje proslavili su ulazak Hrvatske u EU, a tom prigodom glavnu gradsku prometnicu 
ukrasile su postavljene zastave Europske unije, a svečanost ulaska prigodno je obilježena u 
sklopu održane manifestacije Desinečko Ivanje. 

OBILJEŽEN DAN VLADKA MAČEKA

Svečanom sjednicom Gradskog vijeća te polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća obilježen 
je Dan Vladka Mačeka. Počast ovom velikom jaskancu izrazilo je vodstvo Grada te brojni 
visoki uzvanici. U Jastrebarskom je ove godine na dan rođenja dr. Vladka Mačeka održana 
svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog kojom je započelo obilježavanje 
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Dana dr. Vladka Mačeka. Sjednici su prisustvovali i brojni gosti, štovatelji lika i djela dr. 
Vladka Mačeka, a među njima župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, te izaslanik pred-
sjednika Hrvatskog Sabora Boris Kovačić. 

U župnoj crkvi Svetog Nikole služena je Sveta misa povodom Dana dr. Vladka Mačeka.

OBILJEŽEN DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI

U sklopu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja 
na jaskanskom su groblju položeni vijenci i zapaljene svijeće. Za sve žrtve Domovinskog 
rata tako su položeni vijenci i zapaljene svijeće kod centralnog križa na jaskanskom grad-
skom groblju. U prisutnosti Gradskih vijećnika, predstavnika braniteljskih udruga i polici-
je, predstavnika jaskanskih političkih stranaka, u ime Grada vijenac su položili zamjenik 
Gradonačelnika Stipe Bučar i podpredsjednik Gradskog vijeća Zoran Savić. Kraću molitvu 
i blagoslov kod središnjeg je križa na jaskanskom gradskom groblju predvodio jaskanski 
župnik vlč. Stjepan Rožanković. 

DOGAĐANJA U GRADU

Gradonačelnik, odnosno njegovi zamjenici, sudionici su brojnih manifestacija, a posebice 
onih koje se tradicionalno odvijaju na određene datume.

U izvještajnom razdoblju održana su ova događanja:
>  Svečano postrojavanje u Vranov Dolu
>  Ljeto u Jaski
>  Održana obrtničko-turistička izložba Eko Etna Jaska
>  Humanitarna akcija Idemo na slatko
>  Održan 5. KotloVINA show Jastrebarsko
>  Likovna kolonija Humanost za humanost-2013.
>  Obilježen Svjetski dan prve pomoći
>  Obilježen dan borbe protiv tuberkoloze
>  Provedena akcija Solidarnost na djelu
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>  Obilježen Dan neovisnosti
>  Akcije Dobrovoljnog darivanja krvi
>  Obilježen blagdan Svih svetih
>  Sajam prodaje i razmjene robe
>  Obilježen Dan sjećanja na Vukovar i Škabrnju
>  Održana javna tribina Prezentacija obnove olujom uništenog Perivoja
>  Otvorenje klizališta na Strossu
>  Manifestacija Božić u Jaski 2013.
>  Proslavljen Blagdan Preobraženja Gospodnjeg
>  Posjet predstavnika međunarodne izložbe Sitovi

10.2. Promocija jaskanskog kraja

ODRŽANE JASKANSKE VINSKE SVEČANOSTI 

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović u društvu Gradonačelnika Zvonimira 
Novosela, te Župana Zagrebačke županije svečano je otvorio Jaskanske vinske svečanosti. 
Jaskanske vinske svečanosti održavaju se pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike 
Hrvatske. Službeni program započeo je na Strossmayerovom trgu s kojeg je krenula povorka 
prema Sajmištu i velikom šatoru. Svečanosti su nazočili i potpredsjednica Vlade i ministrica 
socijalne politike i mladih Milanka Opačić, potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvo-
ja i fondova Europske unije Branko Grčić, Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Nenad Stazić, 
ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić, ministar zaštite okoliša i prirode Mihael 
Zmajlović, ministar obrane Ante Kotromanović, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, te 
predsjednik Županijske skupštine Dražen Bošnjaković. Nakon svečane povorke koja je krenu-
la sa Strossmayerovog trga prema šatoru, Gradonačelnik je uzvanike poveo u kratak obilazak 
obrtničko – turističke izložbe i vinara koji su se ove godine predstavili u sklopu svečanosti. 
Tom prilikom župan Stjepan Kožić pohvalio je štandove izlagača, a posebno je istakao izgled 
članova raznih KUD – ova u tradicionalnim nošnjama koji predstavljaju dobru tradicijsku i 
vinsku posebnost svečanosti. Program su svojim nastupom upotpunile i balerine Baletnog 
studia Jastrebarsko, te članovi klape Galešnik iz grada – partnera Hvara.
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DIPLOMATSKA BERBA 2013. 

Predsjednik Ivo Josipović u pratnji supruge Tatjane u Jastrebarskom je po četvrti put ugostio 
četrdesetak veleposlanika akreditiranih u Hrvatskoj u već tradicionalnoj Diplomatskoj ber-
bi. Predsjednika i veleposlanike dočekao je i pozdravio Gradonačelnik Zvonimir Novosel u 
Perivoju ispred dvorca Erdödy, a obišli su i izložbu Građani i grofovi – između ljubavi i mržnje 
postavljenu u Žitnici prigodom završetka EU projekta Probuđena kulturna baština.

Osim veleposlanika, prisutni su bili Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović, 
Pomoćnik ministra zaštite okoliša i prirode Nenad Strizrep, te načelnica sektora za obrt, u 
Ministarstvu poduzetništva i obrta Nadica Žužak. Državne izaslanike, veleposlanike kao i 
ostale okupljene Jaskance, kratko je pozdravio i Predsjednik Josipović rekavši kako mu je 
zadovoljstvo što je ponovno u Jastrebarskom na Diplomatskoj berbi, te što je Diplomatska 
berba postala dio brenda Grada Jastrebarskog.

PREDSTAVNICI GRADA JASTREBARSKOG NA STUDIJSKOM PUTOVANJU U BRUXELLESU 

Od 7. do 9. listopada voditelj projekta Info Jaska Velimir Kokot i predstavnik Građanskog 
odbora Želimir Pukšar posjetili su Bruxelles, te sudjelovali na manifestaciji Open Days 2013. 
Suradnja Grada Jastrebarskog i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u područ-
ju razvoja sudioničke demokracije i sufinanciranja društvenih projekata, u sklopu koje je i 
pokrenut projekt Info Jaska, nastavljena je sudjelovanjem predstavnika Grada, te Građanskog 
odbora na studijskom putovanju u Bruxellesu. Ovom studijskom putovanju su prisustvovali 
i predstavnici 12 hrvatskih gradova, te civilnih udruga s njihovog područja čiji su projekti bili 
sufinancirani upravo od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. 

10.3. Važna priznanja gradu Jastrebarskom

GRADU JASTREBARSKOM POVELJA HRVATSKOG SAVEZA DIJABETIČKIH UDRUGA 

Povodom obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti održana je svečanost podjele go-
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dišnjih priznanja Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga. Svjetski dan šećerne bolesti obilježio 
se 14. studenog u Europskom domu u Zagrebu javnom tribinom na temu Sadašnjost i planovi 
zaštite osoba sa šećernom bolešću u Republici Hrvatskoj. Na skupu predstavnika pedeset i dvije 
udruge koje djeluju u sklopu Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, te su podijeljena priznanja 
za 2013. godinu istaknutim i zaslužnim pojedincima i organizacijama. Među nominiranima 
ove godine Povelja Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga dodijeljena je Gradu Jastrebarskom. 
Povelju je preuzeo zamjenik Gradonačelnika Domagoj Šlat. Plaketa Hrvatskog saveza dija-
betičkih udruga uručena je Predsjedniku Kluba dijabetičara Krašić Valentinu Putancu. Ovom 
prilikom u sklopu obilježavanja Dana Grada Jastrebarskog i povodom Svjetskog dana šećerne 
bolesti Dijabetičko društvo Jastrebarsko organiziralo je noćno osvjetljavanje zgrade Ureda 
Gradonačelnika i Gradskog vijeća plavim reflektorima.

JASTREBARSKO GRAD – PRIJATELJ DJECE 

Grad Jastrebarsko proglašen je Gradom prijateljem djece u prostoru Starogradske vijećnice 
u Zagrebu i time službeno dobio status Grad – prijatelj djece, te dobio pohvalu za provedenu 
Naj-akciju 2013. za projekt Ljetne igraonice. Akciju pod nazivom Gradovi i općine – prijatelji djece 
1999. godine su pokrenule i vode dvije udruge: Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko 
društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju dok na lokalnoj razini, u gradovima i općinama, 
Akciju vode koordinacijski odbori. Cilj ove akcije je motivirati tijela lokalne uprave i samoupra-
ve, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana, te roditelje i djecu u 
lokalnim zajednicama da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji 
UN – a o pravima djeteta. Program akcije Gradovi i općine – prijatelji djece obuhvaća sva područ-
ja života djeteta u lokalnoj zajednici, te afirmira holistički pristup cjelokupne zajednice usmje-
rene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu. Program je razrađen 
putem 123 zahtjeva u 10 područja. U Akciju se dobrovoljno uključuju gradovi i općine, trenutno 
njih 40 je dostiglo prestižan naziv – prijatelja djece, a u to prestižno društvo gradova sada je 
ušao i Grad Jastrebarsko. Grad Jastrebarsko u akciju Grad – prijatelj djece uključio se 2007. 
godine, te je od tada nosio status grada kandidata za stjecanje tog prestižnog naziva. Nakon 
brojnih aktivnosti i angažmana velikog broja ljudi na čelu s Gradonačelnikom Zvonimirom 
Novoselom, te posebno onih okupljenih u Koordinacijskom odboru akcije Grad – prijatelj djece 
Grad Jastrebarsko postao je i službeno Grad prijatelj – djece, pravi grad po mjeri svakog djeteta. 
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Kao Gradonačelnik Jastrebarskog ponosan sam i sretan što smo u drugoj polovici 2013. 
u gradskoj upravi Grada Jastrebarskog uz svesrdnu pomoć svih vas, gradskih vijećnika, 
uspjeli napraviti toliko toga. Sabirući sve što je postignuto od srpnja do prosinca 2013. 
ocijenio bih rad Grada Jastrebarskog izuzetno uspješnim.

Tijekom 2013. godine uspjeli smo privesti kraju mnoge velike projekte i važne investicije – 
izgradili smo Jaskansku zaobilanicu, mrtvačnicu Svetoj Jani, nogostupe u Zdihovačkoj ulici, 
u Gornjem Desincu te Vukšin Šipku, kao i cestu u Prilipju. Zahvaljujući brojnim novim 
poslovnim kontaktima i dogovorima održanima u protekloj godini, u mogućnosti smo u 
2014. godini provesti u djelo neke nove akcije i planove.

Izuzetno je značajno što smo započeli gradnju novog dječjeg vrtića u Gornjem Desincu – 
taj projekt vrijedan 12 milijuna kuna napokon će riješiti problem neupisane djece u vrtić u 
Jastrebarskom. Istaknuo bih i uspješno završene pregovore s tvrtkom Kaufland Hrvatska 
k.d. zahvaljujući kojima će se u našoj Gospodarskoj zoni Jalševac izgraditi Logistički centar 
te otvoriti 150 novih radnih mjesta. Započeli smo važan projekt izgradnje mosta u perivoju 
dvorca Erdödy u suradnji s tvrtkom Lidl Hrvatska.

Grad Jastrebarsko nositelj je velikog broja projekta koji povlače financijska sredstva iz 
Europske unije – najveći među njima svakako je projekt uređenja dvorca Erdödy na kojem 
smo radili tijekom cijele 2013. a nastavljamo i dalje. Istaknuo bih i uspješno proveden 
projekt Info Jaska koji nam je omogućio da u svakom naselju našega grada postavimo info 
ploče te su sada naši sugrađani u svakom trenutku informirani i u toku sa zbivanjima na 
području cijeloga grada.

Istaknuo bih i veliki uspjeh Jaskanskih vinskih svečanosti održanih u rujnu 2013. a veseli 
nas i činjenica što su zahvaljujući Diplomatskoj berbi naš Grad sad već tradicionalno po-
sjetili predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović te brojni veleposlanici iz zemalja diljem 
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svijeta. Grad Jastrebarsko je krajem prošle godine dobio prestižan status Grad – prijatelj 
djece na što smo izuzetno ponosni jer je to rezultat višegodišnjeg truda i zalaganja velikog 
broja ljudi, a daje nam dodatni poticaj da još više brinemo za naše najmlađe te napravimo 
od Jastrebarskog pravi grad po mjeri svakog djeteta. 

U drugoj polovici 2013. godini s radom uspješno počinju mjesni odbori u svim naseljima 
Grada Jastrebarskog, Grad i dalje daje potpore projektima ruralnog razvoja, sufinancira 
važne projekte u gospodarstvu, obrtu, malom i srednjem poduzetništvu, obrazovanju, 
kulturi, turizmu, vatrogastvu i sportu, pomaže novorođenčad, umirovljenike, djecu i mlade. 
Zbog svega toga itekako sam zadovoljan proteklim razdobljem, a potaknuti tim uspjehom, 
u naredne mjesece mogli smo ući spremno te željni novih uspjeha i dokazivanja. 

KLASA: 022-05/14-01/4
URBOJ: 238/12-02-14-1
U Jastrebarskom, 14. ožujka 2014.         

Gradonačelnik:
Zvonimir Novosel, dipl.ing.



47    Grad Jastrebarsko – Izvješće o radu Gradonačelnika

Prilog 1

Iz svoje nadležnosti u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosin-
ca 2013. godine Gradonačelnik je donio slijedeće akte:

>  Zaključak o sklapanju Ugovora o kapitalnoj donaciji 
>  Zaključak o pokroviteljstvu NK Desinec
>  Zaključak o pokroviteljstvu 120-te obljetnice DVD-a 

Čabdin
>  Zaključak o razrješenju 2 člana Upravnog vijeća Centra 

za kulturu Jastrebarsko
>  Zaključak o imenovanju 2 člana Upravnog vijeća Centra 

za kulturu Jastrebarsko
>  Zaključak o razrješenju 4 člana Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića Radost Jastrebarsko
>  Zaključak o imenovanju 4 člana Upravnog vijeća Dječ-

jeg vrtića Radost Jastrebarsko
>  Zaključak o razrješenju 3 člana Školskog odbora Glazbe-

ne škole Jastrebarsko
>  Zaključak o imenovanju 3 člana Školskog odbora Glaz-

bene škole Jastrebarsko
>  II. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2013. 

godinu
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi robe za repre-

zentaciju
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi potrošnog 

materijala
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi uredskog 

materijala
>  Odluka o odabiru
>  Odluka o odabiru
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o kreditu
>  Odluka o odabiru
>  Zaključak o sklapanju ugovora o kapitalnoj pomoći
>  Zaključak o imenovanju 4 člana Nadzornog odbora 

trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o.
>  Zaključak o imenovanju 4 člana Nadzornog odbora 

trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. 
>  Zaključak o imenovanju 2 člana Nadzornog odbora 

trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o.
>  Odluka o odabiru
>  Odluka o odabiru
>  Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje 

natječaja za prodaju i davanje u zakup nekretnina u 
vlasništvu Grada Jastrebarskog
>  Odluka o odabiru
>  Odluka o odabiru
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju tehničkih 

usluga ozvučenja šatora na manifestaciji Jaskanske 
vinske svečanosti 2013.
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju tehničkih 

usluga scenske rasvjete na manifestaciji Jaskanske vinske 
svečanosti 2013.

>  Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi medalja
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji
>  Odluka o odabiru
>  Odluka o odabiru
>  Odluka o poništenju
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi idejnog i glav-

nog projekta za parkirališta za osobna vozila i autobuse
>  Zaključak o prihvaćanju darovanja
>  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom 

društvu Vode Jastebarsko d.o.o. na Odluku o izmjeni i 
dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga 
>  Zaključak o utvrđivanju tržišne vrijednosti imovine 

naslijeđene iza pokojnog Išlić Ivana iz Čeglji 55
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju javne povr-

šine za postavljanje otvorene terase
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu javne površine 

za postavljanje kioska
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o sanaciji stambene 

zgrade u Čegljima 55
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi posebne geodet-

ske podloge za projektiranje gradske prometnice GG1-
MURAT u Jastrebarskom
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru
>  Zaključak o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog pro-

stora u vlasništvu Grada Jastrebarskog
>  Zaključak o raskidu Ugovora o korištenju javne površine 

za postavljanje otvorene terase
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga 

energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata za 
zgradu Centra za kulturu
>  Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći Cestama 

Jastrebarsko d.o.o. za završetak sanacije odlagališta 
komunalnog otpada Božićka
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju sredstava 

Ministarstva kulture za izradu projektne dokumentacije 
za crkvu Sv. Ane u Gorici Svetojanskoj
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju sredstva 

Ministarstva kulture za građevinsku sanaciju crkve Sv. 
Nikole u Jastrebarskom
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju sredstava 

Zagrebačke županije za provedbu Programa javnih 
potreba u kulturi za 2013. godinu za program Crkva Sv. 
Ane u Gorici Svetojanskoj
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o priključenju-povećanju 

priključne snage i/ili promjena na priključku/obra-
čunskom mjernom mjestu: Rastoki (javna rasvjeta), 
Jastrebarsko

Prilog 1. 
Akti Gradonačelnika
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>  Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju javne 
usluge na mreži niskog napona za obračunsko mjesto 
Prodin dol bb, Gorica Svetojanska
>  Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći T.D. Vode 

Jastrebarsko d.o.o. za radove na sanaciji gubitaka na 
vodoopskrbnoj mreži
>  Zaključak o kapitalnoj donaciji Župi Sv. Nikole Biskupa 

Jastrebarsko za izradu nadstrečnice za Pastoralni centar
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi glavnog-izved-

benog projekta sa izvedbenim detaljima za obnovu 
crkve Sv. Ane u Gorici Svetojanskoj
>  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanje pri-

nudnog upravlja za upravljanje stambenim zgradama 
na području Grada Jastrebarskog čiji suvlasnici nisu 
osigurali upravljanje stambenom zgradom
>  Zaključak o prihvaćanju darovanja
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju ener-

getskog pregleda i izrade energetskog certifikata za 
zgradu Centra za kulturu Jastrebarsko
>  Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći T.D. Vode 

Jastrebarsko d.o.o. za radove na sanaciji gubitaka na 
vodoopskrbnoj mreži
>  Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći T.D. Vode 

Jastrebarsko d.o.o. za radove na produžetku vodovoda 
na Plešivici i Gornjem Desincu (Vrtić, I. faza)
>  Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći T.D. Vode 

Jastrebarsko d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za 
sekundarnu kanalizaciju Donji Desinec
>  Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći T.D. Vode 

Jastrebarsko d.o.o. za izradu projektne dokumentacije za 
izgradnju vodovoda
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o priključenju-povećanju 

priključne snage i/ili promjena na priključku/obračun-
skom mjernom mjestu: Ul. Antuna Mihanovića 14, I. 
kat (poslovni prostor na Tržnici), Jastrebarsko 
>  Zaključak o određivanju iznosa zakupnine prostora u 

šatoru za vrijeme održavanja manifestacije Jaskanskih 
vinskih svečanosti 2013.
>  Zaključak o određivanju cijene ulaznica u šator za 

vrijeme održavanja manifestacija Jaskanskih vinskih 
svečanosti 2013
>  Zaključak o dodjeli prostora na privremeno korištenje 

Turističkoj zajednici Grada Jastrebarskog Strossmayerov 
trg 4, Jastrebarsko
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga 

zaštite osoba i imovine na manifestaciji Jaskanske vinske 
svečanosti 2013.
>  Zaključak o sklapanju ugovora o pružanju elektroinsta-

laterskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije 
Jaskanske vinske svečanosti 2013.
>  Zaključak o sklapanju ugovora o pružanju grafičkih 

usluga za manifestaciju Jaskanske vinske svečanosti 2013.
>  Zaključak o sklapanju ugovora o pružanju tiskarskih 

usluga za manifestaciju Jaskanske vinske svečanosti 2013.
>  Zaključak o sklapanju ugovora o izradi Idejnog projekta 

S-2 prometnice u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastre-
barskom

>  Zaključak o sklapanju ugovora o izvođenju geodetskih 
radova na izmjeri i izradi parcelacijskog elaborata za 
t-2 i t-3 prometnice u Gospodarskoj zoni Jalševac u 
Jastrebarskom
>  Zaključak o sklapanju ugovora o izvođenju geodetskih 

radova za izradu Idejnog projekta S-2 prometnice u 
Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom
>  Zaključak o pokroviteljstvu 60-te obljetnice DVD-a 

Malunje-Hrastje
>  Zaključak o financijskoj potpori Marku Pustaju
>  Zaključak o prihvaćanju projekta Ljeto u Jaski i financij-

skoj potpori
>  Zaključak o kapitalnoj donaciji Dobrovoljnom vatroga-

snom društvu Petrovina
>  Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na 

novčanu pomoć za nabavu udžbenika osnovne škole za 
školsku godinu 2013./2014.
>  Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj potpori 4. Eko 

Flor Trail Maratona i 1. prvenstva Hrvatske u planinar-
skom maratonu
>  Zaključak o financijskoj potpori Dječjem vrtiću Radost
>  Zaključak o financijskoj potpori i pokroviteljstvu KUD-u 

Desinec
>  Zaključak o financijskoj potpori HSPD Dr. Antun Radić-

Okić
>  Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu stipendije 

Grada Jastrebarskog
>  Zaključak o financijskoj potpori i pokroviteljstvu DVD-u 

Gornja Reka
>  Zaključak o kapitalnoj donaciji Moto klubu Jastreb
>  Zaključak o visini sufinanciranja cijene mjesečne karte 

za javni cestovni i željeznički prijevoz učenicima sred-
njih škola s područja Grada Jastrebarskog u razdoblju 
od 01. rujna 2013. do 30. rujna 2013. godine
>  Zaključak o visini sufinanciranja cijene mjesečne karte 

za javni željeznički prijevoz učenicima srednjih škola s 
područja Grada Jastrebarskog u razdoblju od 01. rujna 
2013. do 31. prosinca 2013. godine
>  Zaključak o sklapanju aneksa Ugovora o građenju s 

Ceste Jastrebarsko d.o.o.
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru 

nad uređenjem prostora u PŠ Cvetković
>  Zaključak o donaciji udrugama za izvođenje programa 

na Jaskanskim vinskim svečanostima 2013.
>  Zaključak o davanju suglasnosti Centra za kulturu 

Jastrebarsko
>  Zaključak o sufinanciranju aktivnosti Produženi boravak 

u Područnoj školi Cvetković
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o priključenju-povećanju 

priključne snage
>  Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za 

dodjelu Stipendije Grada Jastrebarskog 
>  Zaključak o sufinanciranju projekta Ljetna igraonica 

2013.
>  Zaključak o financijskoj potpori Osnovnoj školi Ljubo 

Babić-izlet u Gardaland
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o izvođenju fasadersko-
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ličilačkih radova na kapeli presvete krunice u Malunju
>  Zaključak o financijskoj potpori NK Desinec
>  Zaključak o visini sufinanciranja cijene mjesečne karte 

za javni autobusni prijevoz učenicima srednjih škola s 
područja Grada Jastrebarskog u razdoblju od 01. listo-
pada 2013. do 31. prosinca 2013. godine
>  Zaključak o broju i iznosu stipendija za školsku/aka-

demsku 2013./2014. godinu
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju prijevo-

za učenika srednjih škola s Autotransport Karlovac d.d.
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju cijene 

srednjoškolskih iskaznica sa Samoborček d.o.o. i Autotu-
rist Samobor d.o.o.
>  Zaključak o visini novčane pomoći za nabavu udžbenika 

učenicima osnovne škole za školsku godinu 2013./2014. 
>  Zaključak o sklapanju Aneksa Ugovora o korištenju i 

održavanju integralnog informacijskog sustava
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga orga-

niziranja i izvođenja tečaja excela
>  Odluka o odabiru
>  Odluka o odabiru
>  Odluka o visini naknade za rad članova radnih tijela 

Gradonačelnika Grada Jastrebarskog 
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o isplati autorskog 

honorara
>  Zaključak o sklapanju ugovora o pružanju grafičkih i 

tiskarskih usluga te usluga uvezivanja
>  Odluka o poništenju
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o izvođenju radova na 

drenaži stambene zgrade
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Posebnih 

geodetskih podloga za ulice Petra Svačića, Bana Josipa 
Jelačića i Zrinski-Frankopanska u Jastrebarskom
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Posebne geodet-

ske podloge za rekonstrukciju prometnica u Jastrebar-
skom u dužini od 4600 m²
>  Zaključak o sklapanju I. Aneksa Ugovora o građenju 

KLASA: 433-01/13-01/25, URBROJ: 238/12-02-13-18 od 
19. kolovoza 2013. godine
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o skupljanju, odvozu i 

zbrinjavanju komunalnog otpada s groblja na području 
Grada Jastrebarskog i otpada s reciklažnog dvorišta
>  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom 

društvu Groblja Jastrebarsko d.o.o. na Odluku o visini 
godišnje grobne naknade
>  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom 

društvu Groblja Jastrebarsko d.o.o. na izmjene Cjenika 
pogrebnih poslova
>  Zaključak o sklapanju ugovora s tvrtkom Ceste Jastrebar-

sko d.o.o. o izvođenju radova na odvodnji oborinskih 
voda nerazvrstane ceste u Prilipju
>  Zaključak o sklapanju ugovora s tvrtkom Ceste Jastre-

barsko d.o.o. o izvođenju radova na sanaciji klizišta u 
Prilipju
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o čišćenje i održavanju 

slivnika na području Grada Jastrebarskog u 2013. godini
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o priključenju-povećanju 

priključne snage i/ili promjena na priključku/obračun-
skom mjernom mjestu: Jastrebarsko, Augusta Šenoe bb 
(javna rasvjeta)
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi parcelacijskog 

elaborata za ulicu Vječeslava Holjevca u Jastrebarskom
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi parcelacijskog 

elaborata za dio nerazvrstane ceste u Brebrovcu
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi parcelacijskog 

elaborata za ulicu u Južnoj zoni u Jastrebarskom prema 
DPU Južna zona Jastrebarsko
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o izgradnji privremenog 

priključka za obračunsko mjesto Jastrebarsko, Stro-
ssmayerov trg bb
>  Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima za određiva-

nje zakupnine za poslovni prostor
>  Zaključak o raspisivanju otvorenog postupka davanja 

koncesije za prijevoz pokojnika na području Grada 
Jastrebarskog 
>  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opera-

tivni program održavanja nerazvrstanih i lokalnih cesta 
u zimskom razdoblju 2013/2014. godine za područje 
Grada Jastrebarskog
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju nerazvr-

stanih i lokalnih cesta u zimskom razdoblju 2013/2014. 
godine za područje Grada Jastrebarskog
>  Zaključak o isplati subvencije za projekte ruralnog 

razvoja u 2013. godini-izrada dokumentacije za legaliza-
ciju objekata-
>  Zaključak o isplati subvencije za razvoj vinogradarstva i 

vinarstva u 2013. godini-podizanje novih nasada-
>  Zaključak o isplati subvencije za projekte razvoja 

voćarstva i povrtlarstva u 2013. godini-nabava novih i/ili 
rekonstrukcija postojećih proizvodnih objekata-
>  Zaključak o isplati subvencije za projekte ruralnog 

razvoja u 2013. godini-kapitalna pomoć za nabavu 
opreme
>  Zaključak o isplati subvencije za rad poljoprivrednih 

udruga u 2013. godini
>  Zaključak o financijskoj pomoći Hrvatskom lovačkom 

savezu, Zagreb
>  Zaključak o dodjeli subvencije za početak poslovanja 

obrtnika u 2013. godini
>  Zaključak o dodjeli subvencije za nastup obrtnika na 

sajmovima u 2013. godini
>  Zaključak o financijskoj pomoći zemljišnoj zajednici 

Komposseorat, Jastrebarsko
>  Zaključak o financijskoj pomoći pčelarskom društvu 

Lipa za organizaciju manifestacije Dani meda
>  Zaključak o kupnji nekretnine k.č.br.: 1642, k.o. Cvetko-

vić
>  Zaključak o kupnji nekretnina k.č.br.: d1628 i 1629, k.o. 

Cvetković
>  Zaključak o mjerilima i načinu sufinanciranja prehrane 

učenika osnovne škole s područja Grada Jastrebarskog
>  Zaključak o financijskoj potpori Udruzi dragovoljaca 

i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske-Po-
družnica Zagrebačke županije-Ogranak Jastrebarsko



50    Grad Jastrebarsko – Izvješće o radu Gradonačelnika

Prilog 1

>  Zaključak o sufinanciranju Jaskanskog vinskog trekinga 
2013
>  Zaključak o financijskoj potpori NK Vinogradar
>  Zaključak o financijskoj potpori Udruzi branitelja Jastre-

barsko
>  Zaključak o financijskoj potpori Baletnom studiju 

Jastrebarsko
>  Zaključak o financijskoj pomoći Svetojanskim mažoret-

kinjama
>  Zaključak o financijskoj potpori Inkluzivnom centru za 

djecu Profectus
>  Zaključak o financijskoj potpori Vatrogasnoj zajednici 

Grada Jastrebarskog
>  Zaključak o sklapanju II. Aneksa Ugovoru o namjen-

skom korištenju sredstava (adaptaciju Vatrogasnog 
doma Čabdin)
>  Zaključak o financijskoj potpori Matici umirovljenika 

Grada Jastrebarskog 
>  Zaključak o financijskoj pomoći Udruzi Jasličara Jaska
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o provođenju i izradi 

Geodetskog elaborata iskolčenja
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o geomehaničarskom 

nadzoru nad izvođenjem radova izgradnje područnog 
odjeljenja Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko u Gornjem 
Desincu
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru 

nad izvođenjem radova izgradnje područnog odjeljenja 
Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko u Gornjem Desincu
>  Zaključak o kapitalnoj pomoći Srednjoj školi Jastrebar-

sko
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o kupoprodaji muzej-

skog predmeta s Dragutinom Cibanom
>  Zaključak o financijskoj pomoći NK Vinogradar
>  Zaključak o sufinanciranju Programa predškole u dru-

gim jedinicama lokalne samouprave
>  Zaključak o financijskoj potpori Osnovnoj školi Ljubo 

Babić-odlazak na predstavu u Zagreb
>  Zaključak o financijskoj pomoći MNK Prigorac
>  Zaključak o imenovanju ovlaštenog predstavnika Grada 

Jastrebarskog na izgradnji područnog odjeljenja Dječjeg 
vrtića Radost Jastrebarsko u Gornjem Desincu
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o projektantskom 

nadzoru nad izgradnjom područnog odjeljenja Dječjeg 
vrtića Radost Jastrebarsko u Gornjem Desincu
>  Odluka o dodjeli stipendije Grada Jastrebarskog za 

školsku/akademsku 2013./2014. godinu
>  III. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 

2013. godinu
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga izra-

de dizajna i pripreme za tisak
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o organizaciji domjenka 

povodom obilježavanja Dana Grada
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju tehničkih 

usluga snimanja video materijala
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi tablet računala 

i opreme
>  Zaključak
>  Odluka o odabiru
>  Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovoru o pružanju 

univerzalnih poštanskih usluga i dopunskih usluga
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga tiska-

nja rokovnika
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga ko-

munikacijskih aktivnosti
>  Zaključak o sklapanju Dodatka I Ugovoru o kreditu broj: 

KO-11/12
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi vodovodne i 

kanalizacijske instalacije sanitarnog čvora i centralnog 
grijanja u poslovnom prostoru u vlasništvu Grada 
Jastrebarskog, Antuna Mihanovića 14 (I. kat), Jastrebar-
sko
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi elektroinstalaci-

ja u poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Jastrebar-
skog, Antuna Mihanovića 14 (I. kat), Jastrebarsko
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o izgradnji sanitarnog 

čvora u poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Jastre-
barskog, Antuna Mihanovića 14 (I. kat), Jastrebarsko
>  Zaključak o sklapanju ugovora s tvrtkom Ceste Jastre-

barsko d.o.o. o izvođenju radova na sanaciji klizišta u 
Ivančićima
>  Zaključak o dopuni Zaključak o utvrđivanju tržišne 

vrijednosti imovine naslijeđene iza pokojnog Išlić Ivana 
iz Čeglji 55
>  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u 

zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Jastrebar-
skog, Vladka Mačeka 2, Jastrebarsko-Vinski podrum
>  Zaključak o sklapanju I. Aneksa Ugovora o izvođenju 

radova na odvodnji oborinskih voda nerazvrstane ceste 
u Prilipju s tvrtkom Ceste Jastrebarsko d.o.o.
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju javne 

usluge na mreži niskog napona za obračunsko mjerno 
mjesto Jastrebarsko, Ante i Davida Starčevića 1 (Kino)
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju javne 

usluge na mreži niskog napona za obračunsko mjerno 
mjesto Jastrebarsko, Antuna Mihanovića 14, I. kat (Trž-
nica-poslovni prostor)
>  Zaključak o sufinanciranju održavanja mjesnog groblja 

u Draganiću
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi III. ciljanih 

izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospo-
darske zone Jalševac u Jastrebarskom
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga sječe, 

rušenja i odvoza stabala iz Parka Erdödy u Jastrebar-
skom
>  Odluka o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja u postup-

ku javnog natječaja davanja u zakup poslovnog prosto-
ra u vlasništvu Grada Jastrebarskog-Vinski podrum
>  Zaključak o financijskoj pomoći Turističkoj zajednici 
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Grada Jastrebarsko
>  Zaključak o financijskoj pomoći LD SV HUBERT DESI-

NEC, Jastrebarsko
>  Zaključak o financijskoj pomoći udruzi Portugizac 

Plešivica za organizaciju manifestacije Dani portugisca 
Plešivica
>  Zaključak o kupnji nekretnina
>  Zaključak o dodjeli subvencije za početak obrtnika u 

2013. godini
>  Zaključak o dodjeli subvencije za nastup subvencije za 

nastup obrtnika na sajmovima u 2013. godini
>  Zaključak o isplati subvencije za projekte ruralnog 

razvoja u 2013. godini-izrada dokumentacije za legaliza-
ciju objekata
>  Zaključak o isplati subvencije za projekte ruralnog 

razvoja u 2013. godini-kapitalna pomoć za nabavu 
opreme
>  Zaključak o isplati subvencije za rad poljoprivrednih 

udruga u 2013. godini
>  Zaključak o financijskoj potpori Rudiju Stipčiću
>  Zaključak o sklapanju II. Aneksa Ugovoru o građenju s 

Ceste Jastrebarsko d.o.o.
>  Zaključak o donaciji Savezu društava Naša djeca Hrvat-

ska
>  Zaključak o sklapanju I. Aneksa Ugovoru o namjen-

skom korištenju sredstava (adaptaciju Vatrogasnog 
doma Petrovina)
>  Zaključak o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovlje-

nicima
>  Zaključak o financijskoj pomoći Baletnom studiju 

Jastrebarsko
>  Zaključak o financijskoj pomoći Športskoj zajednici 

Grada Jastrebarsko
>  Zaključak o sklapanju Aneksa Ugovoru o pružanju uslu-

ga tiskanja kataloga, pozivnica i plakata
>  Zaključak o financijskoj pomoći Caritasu župe Sv. Ana
>  Zaključak o sufinanciranju poklon-paketa za blagdan 

svetog Nikole
>  Zaključak o sklapanju ugovora o izvođenju građevinskih 

i elektromontažnih radova na izvedbi priključka za dječji 
vrtić Desinec
>  Zaključak o financijskoj potpori Osnovnoj školi Ljubo 

Babić-odlazak u Hrvatski školski muzej
>  Zaključak o financijskoj potpori Dobrovoljnom vatroga-

snom društvu Novaki
>  Zaključak o financijskoj potpori Ogranku Matice hrvat-

ske u Jastrebarskom
>  Zaključak o financijskoj pomoći župnim Caritasima
>  Zaključak o visini sufinanciranja cijene mjesečne karte 

za javni cestovni i željeznički prijevoz učenicima sred-
njih škola s područja Grada Jastrebarskog u razdoblju 
od 01. siječnja 2014. do 30. lipnja 2014. godine
>  Zaključak o financijskoj potpori Zelenoj livadi Volavje
>  Zaključak o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje 

cijene javnog cestovnog i željezničkog prijevoza za 
učenike srednje škole s područja Grada Jastrebarskog u 
razdoblju od 1. siječnja 2014. do 30. lipnja 2014. godine

>  Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju prijevo-
za učenika srednjih škola s Autotransport Karlovac d.d.
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga tiska-

nja rokovnika
>  Zaključak o sklapanju Sporazuma o raskidu Ugovora o 

nabavi uredskog materijala 
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o nabavi uredskog 

materijala
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Idejnog i 

Glavnog projekta rekonstrukcije ulica u Jastrebarskom 
(V. Nazora, V. Vlaisavljevića, V. Vidrića, D. Domjanića, 
Kralja Tomislava i A. Mihanovića)
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Idejnog i 

Glavnog projekta rekonstrukcije ulica u Jastrebarskom 
(Okićko naselje, Braće Radić, Prigorska, T. Smičiklasa i 
Bana T.E. Bakača)
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Idejnog i Glav-

nog projekta rekonstrukcije raskrižja ulice V. Mačeka, 
Bana J. Jelačića i u produžetku ulice P. Svačića u Jastre-
barskom
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Idejnog i 

Glavnog projekta za obnovu parkirališta na Trgu Ljube 
Babića u Jastrebarskom
>  Zaključak o dodjeli poslovnog prostora na privremeno 

korištenje trgovačkom društvu Groblja Jastrebarsko 
d.o.o.
>  Zaključak o sklapanju Sporazuma o podmirenju 

dugovanja
>  Zaključak o isplati duga iza pokojnog Išlić Ivana iz Če-

glji 55 (ošasna imovina) Erste&Steiermärkische Bank d.d.
>  Zaključak o dodjeli kapitalne financijske pomoći trgo-

vačkom društvu Groblja Jastrebarsko d.o.o. za nabavu i 
ugradnju opreme u svrhu uređenja groblja na području 
Grada Jastrebarskog
>  Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju javne 

usluge na mreži niskog napona za obračunsko mjesto 
Jastrebarsko, Strossmayerov trg bb
>  Zaključak o isplati duga iza pokojnog Išlić Ivana iz Če-

glji 55 (ošasna imovina) prema Croatia osiguranju d.d.
>  Zaključak o isplati duga iza pokojnog Išlić Ivana iz Če-

glji 55 (ošasna imovina) prema Zagrebačkoj banci d.d., 
Privrednoj banci Zagreb d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d.
>  Zaključak o sklapanju Dodatka II. osnovnog Ugovora 

o korištenju sredstava Fonda za financiranje projekta 
zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti 
Očuvanje i učinkovito upravljanje zaštićenog područja 
perivoja dvorca Erdödy davanjem financijske pomoći 
>  Zaključak o utvrđivanju prijedloga III. ciljanih izmjena i 

dopuna Detaljnog plana uređenja Pečkarica u Jastrebar-
skom za javnu raspravu
>  Javna rasprava o prijedlogu III. ciljanih izmjena i 

dopuna Detaljnog plana uređenja Pečkarica u Jastre-
barskom
>  Zaključak o davanju prijedloga za imenovanje jednog 

člana u povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivred-
nom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske  
>  Zaključak o sklapanju Sporazuma o stipendiranju stu-
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denata s područja Grada Vukovara 
>  Zaključak o financijskoj potpori NK Jaska
>  Zaključak o financijskoj potpori Karate klubu Jastreb
>  Zaključak o financijskoj potpori Društvu starih igara 

Zelena livada-Volavje
>  Zaključak o financijskoj potpori Društvu za sport i 

rekreaciju Jastreb extreme
>  Zaključak o financijskoj potpori STK Jaska Jastrebarsko
>  Zaključak o financijskoj potpori Školskom športskom 

društvu Jastreb 
>  Zaključak o financijskoj pomoći Udruzi N.I.N.A
>  Zaključak o financijskoj potpori i pokroviteljstvu Udruzi 

hrvatskih branitelja-dragovoljaca Domovinskog rata-
ogranak Jastrebarsko
>  Zaključak o financijskoj potpori Zajednici kulturno-

umjetničkih udruga Grada Jastrebarsko
>  Zaključak o financijskoj potpori DVD-u Cvetković
>  Zaključak o financijskoj potpori Sanjkaškom klubu 

Plešivica
>  Zaključak o financijskoj potpori DVD-u Čabdin
>  Zaključak o financijskoj potpori KUD-u Lipa Slavetić



53    Grad Jastrebarsko – Izvješće o radu Gradonačelnika

Prilog 2

>  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Jastre-
barskog za 2012. godinu
>  Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 

2013. godinu;
>  Odluka o davanju suglasnosti na kratkoročno zaduživa-

nje Grada Jastrebarskog u 2013. godini
>  Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnološ-

ke eksplozije za Grad Jastrebarsko
>  Odluka o donošenju VI. ciljanih izmjena i dopuna Pro-

stornog plana uređenja Grada Jastrebarskog
>  Odluka o donošenju III. ciljanih izmjena i dopuna De-

taljnog plana uređenja Južna zona Jastrebarsko
>  Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i 

ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
>  Izvješće o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, 

obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada 
Jastrebarskog za 2012. godinu
>  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društve-

nim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 
2012. godinu
>  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 

na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
>  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 

na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
>  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predš-

kolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 
2012. godinu
>  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnov-

nom umjetničkom obrazovanju na području Grada 
Jastrebarskog za 2012. godinu
>  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Jastrebarskog za 2012. godinu
>  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2012. 
godinu
>  Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanja spome-

nika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog 
za 2012. godinu
>  Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih 

vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 
2012. godinu
>  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gos-

podarenja otpadom na području Grada Jastrebarskog 
za 2012. godinu
>  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika 

Grada Jastrebarskog za razdoblje od 01. srpnja do 31. 
prosinca 2012. godine
>  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškol-

skom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2013. 
godinu;

>  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na 
području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu;
>  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društve-

nim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 
2013. godinu
>  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na 

području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
>  Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebar-
skog za 2013. godinu
>  Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2013. 
godinu
>  Izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vod-

nih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2013. 
godinu
>  Izmjene i dopune Programa zaštite i očuvanja spomeni-

ka kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 
2013. godinu
>  Izmjene i dopune Programa potpore gospodarstvu, 

obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada 
Jastrebarskog za 2013. godinu
>  Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Jastre-

barskog (k.č.br.3708, k.o. Cvetković)
>  Odluka o visini naknade za rad članova Gradskog vijeća 

i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Jastrebar-
skog
>  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračun-

ske zalihe za mjesec ožujak 2013. godine
>  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračun-

ske zalihe za mjesec travanj 2013. godine
>  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračun-

ske zalihe za mjesec svibanj 2013. godine
>  Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih 

priznanja Grada Jastrebarskog 
>  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada 

Jastrebarskog za razdoblje siječanj – lipanj 2013. godine
>  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zaduženju Grada 

Jastrebarskog za kapitalni projekt izgradnje komunalne 
infrastrukture
>  Odluka o kratkoročnom oročavanju raspoloživih kun-

skih sredstava proračuna Grada Jastrebarskog u 2013. 
godini
>  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog druš-

tva Crvenog križa Jastrebarsko za 2012. godinu
>  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kultu-

ru Jastrebarsko za 2012. godinu
>  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Glazbene škole 

Jastrebarsko za školsku 2012./2013. godinu
>  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića 

Radost Jastrebarsko za pedagošku 2012./2013. godinu

Prilog 2.  
Akti gradskog vijeća
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>  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne 
zajednice Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
>  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Športske zajed-

nice Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
>  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice 

kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog za 
2012. godinu
>  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovač-

kog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2012. godinu
>  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovač-

kog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2012. godinu
>  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelni-

ka Grada Jastrebarskog za razdoblje 1. siječnja do 30. 
lipnja 2013. godine
>  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju 

na komunalne vodne građevine
>  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju 

grobljima na području Grada Jastrebarskog
>  Odluka o raspoređivanju sredstava političkim stranka-

ma za 2013. godinu
>  Osnova pravila mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada 

Jastrebarskog
>  Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spaša-

vanja Grada Jastrebarskog
>  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut 

Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko
>  Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik 

o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića 
Radost Jastrebarsko
>  Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju 

proračunske zalihe za mjesec srpanj 2013. godine
>  Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju 

proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2013. godine
>  Odluka o mjerilima za sudjelovanje roditelja-korisnika 

usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Radost Jastre-
barsko
>  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Centra 

za kulturu Jastrebarsko
>  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnoj naknadi Grada Jastrebarskog
>  Odluka o vrijednosti boda za obračun visine komunalne 

naknade
>  Odluka o izradi III. ciljanih izmjena i dopuna Urbani-

stičkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u 
Jastrebarskom
>  Odluka o prihvaćanju darovanja 
>  Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 1625, k.o. Cvetković
>  Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji 

Grada Jastrebarskog i Grada Hvara
>  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračun-

ske zalihe za mjesec rujan 2013. godine
>  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračun-

ske zalihe za mjesec listopad 2013. godine
>  Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada 

Jastrebarskog za 2013. godinu
>  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na 

području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu

>  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društve-
nim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 
2013. godinu
>  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškol-

skom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2013. 
godinu
>  Izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnov-

nom umjetničkom obrazovanju na području Grada 
Jastrebarskog za 2013. godinu
>  Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebar-
skog za 2013. godinu
>  Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2013. 
godinu
>  Izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vod-

nih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2013. 
godinu
>  Izmjene i dopune Programa zaštite i očuvanja spomeni-

ka kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 
2013. godinu
>  Izmjene i dopune Programa potpore gospodarstvu, 

obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada 
Jastrebarskog za 2013. godinu
>  Proračun Grada Jastrebarskog za 2014. godinu i projek-

cije Proračuna za 2015. – 2016. godinu
>  Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 

2014. godinu,
>  Program javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog za 2014. godinu
>  Program javnih potreba u športu na području Grada 

Jastrebarskog za 2014. godinu
>  Program javnih potreba u društvenim djelatnostima na 

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
>  Program javnih potreba u predškolskom odgoju na 

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
>  Programe javnih potreba u osnovnom umjetničkom 

obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2014. 
godinu
>  Program potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i 

srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2014. 
godinu 
>  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infra-

strukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. 
godinu
>  Program održavanja komunalne infrastrukture na po-

dručju Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
>  Program gradnje komunalnih vodnih građevina na 

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
>  Program zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine 

na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
>  Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i odvod-

nje na području Grada Jastrebarskog
>  Odluka o izradi III. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog 

plana uređenja Pečkarica u Jastrebarskom
>  Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne 

djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada 
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>  Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na područ-

ju Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
>  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spa-

šavanja na području Grada Jastrebarskog u 2014. godini
>  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći 

Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika koji svoja 
prava ostvaruju iz radnog odnosa
>  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovač-

kog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2012. godinu
>  Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju 

proračunske zalihe za mjesec studeni 2013. godine 


