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UVOD 

__________________________________________________________   

U skladu s odredbama članka 50. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik grada 

Jastrebarskog“, broj 7/09), (u nastdavku 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. 

U mandatu od 2009. godine, ovo je šesto polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika koje 

se podnosi Gradskom vijeću grada Jastrebarskog na raspravu i usvajanje. 

Izvješće se odnosi na razdoblje: 01.01.2012. do 30.06.2012. godine.  

Izvješće podnosi Obnašatelj dužnosti gradonačelnika, zamjenik gradonačelnika grada 

Jastrebarskog Zvonimir Novosel i odnosi se na cjelokupno izvještajno razdoblje, a razdoblje 

do 13. lipnja odnosi se na mandat gradonačelnika Mihaela Zmajlovića. 

Naime, Gradonačelnik Mihael Zmajlović imenovan je dana 13. lipnja 2012. godine ministrom 

zaštite okoliša i prirode, te mu je uslijed imenovanja na nespojivu dužnost prestala dužnost 

gradonačelnika s navedenim datumom. Od tog datuma dužnost Gradonačelnika obnaša 

zamjenik Gradonačelnika Grada Jastrebarskog, Zvonimir Novosel, kojeg je Mihael Zmajlović, 

temeljem odredbe članka 8. stavka 1. Zakona o izborima općinskih načelnika, 

gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba („Narodne novine“, broj 109/07, 

125/08, 24/11 i 150/11), a u svezi s odredbom članka 40 a. stavka 3. 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) odredio da do kraja mandata obnaša dužnost Gradonačelnika Grada 

Jastrebarskog. 

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. 
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Stručnu obradu i administrativno-tehničku pripremu materijala za donošenje općih i posebnih 

akata od strane gradonačelnika, kao i prijedloga akata koji su na donošenje upućeni 

Gradskom vijeću, u okviru svog djelokruga obavljali su upravni odjeli i službe grada 

Jastrebarskog. 

Mihael Zmajlović –  ministar zaštite okoliša i prirode 

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran 

Milanović predstavio je u Hrvatskom saboru 

kandidata za ministra zaštite okoliša i prirode 

Mihaela Zmajlovića i zatražio povjerenje 

zastupnika. Premijer Milanović pozvao je potom 

saborske zastupnike da daju podršku za 

obnašanje ministarske dužnosti gospodinu Mihaelu Zmajloviću, naglasivši da se radi o 

mladom političaru kojemu je ta materija poznata jer je stjecajem okolnosti nekoliko godina 

radio upravo u tom području. U politici je dobro da ministri imaju znanja u resorima koje 

preuzimaju. Ukoliko su uz to politički artikulirani, odlučni, imaju podršku stranke, Vlade, 

koalicije, onda je uspjeh u dosegu. Upravo takva osoba je gospodin Mihael Zmajlović. Molim 

vas da ga podržite, zaključio je obraćanje predsjednik Vlade. Zastupnici Hrvatskoga sabora 

izglasali su povjerenje Mihaelu Zmajloviću kao novom ministru zaštite okoliša i prirode, 

nakon čega je ministar položio ministarsku prisegu. 

 Zvonimir Novosel –  obnašatelj dužnosti gradonačelnika 

Dosadašnji gradonačelnik Mihael Zmajlović, a 

sada ministar zaštite okoliša i prirode, i službeno 

predao vođenje Grada u ruke svojem 

dugogodišnjem suradniku, zamjeniku Zvonimiru 

Novoselu.  

Slijedom imenovanja Mihaela Zmajlovića novim 

ministrom zaštite okoliša i prirode, a koji je od 2009. godine obnašao funkciju gradonačelnika 

Grada Jastrebarsko, sprovedena je zakonska procedura promjene u izvršnoj gradskoj vlasti, 

budući da preuzimajući ministarsku dužnost, Mihael Zmajlović nema pravo ostati na ostalim 

odgovornim funkcijama. Logičan izbor pao je na Zmajlovićeva najbližeg suradnika, 

dosadašnjeg zamjenika Zvonimira Novosela. 
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1. AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI 

__________________________________________________ 

Kao nositelj izvršne vlasti, gradonačelnik obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga grada 

Jastrebarsko taksativno definirane odredbama članka 48. Statuta, sve sukladno ovlaštenjima 

utvrđenim u ZLPRS te u odredbama niza posebnih zakona kojima se uređuje prostorno 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. 

Gradonačelnik utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće grada 

Jastrebarskog  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 predlagatelji, predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršenju 

proračuna te polugodišnjeg 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. 

1.1. KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 

Sve akte gradonačelnik je u skladu s pripremljenim prijedlozima donosio 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 održana je 21 sjednica kolegija gradonačelnika te 

je gradonačelnik donio 227 akata, koji su akti objavljeni u Službenom vjesniku grada 

Jastrebarskog, a popis akata daje se u nastavku ovog izvješća. 
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1.2. AKTI GRADONAČELNIKA - popis 

Iz svoje nadležnosti u razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2011. godine gradonačelnik je 

donio slijedeće akte: 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju InGDMS sustava za upravljanje 
dokumentacijom 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izgradnji bežične mreže Grada Jastrebarskog 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu 
Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stambena zona uz glavnu gradsku 
prometnicu“ u Jastrebarskom 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskog elaborata za Blok“Hotel-Vrtić” u 
Jastrebarskom 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskog elaborata za Pavlovčansku ulicu u 
Jastrebarskom 

 Zaključak o kupnji nekretnina 

 Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći „Vodama Jastrebarsko”d.o.o. za izgradnju 
glavnog kolektora sliva F1.1. F1.2. u Jastrebarskom 

 Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći „Vodama Jastrebarsko”d.o.o. za izradu projekta 
magistralnog cjevovoda Jurjevčani-Prhoć-Stankovo 

 Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći „Vodama Jastrebarsko”d.o.o. za rekonstrukciju 
glavnog voda vodovoda Prhoć-Gornji Desinec 

 Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada 
Jastrebarskog označene kao k.č.br. 3057/13 Oranica Južna zona, površine 579 m², 
upisane u z.k.ul.br. 2668 k.o. Jastrebarsko 

 Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada 
Jastrebarskog označene kao k.č.br. 3057/1 Oranica Južna zona, površine 578 m², 
upisane u z.k.ul.br. 2668 k.o. Jastrebarsko 

 Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada 
Jastrebarskog označenih kao k.č.br. 3057/7 Oranica Južna zona, površine 47 m² i k.č.br. 
3051/6 Oranica u Južnoj zoni površine 395 m², obje upisane u z.k.ul.br. 2668 k.o. 
Jastrebarsko 

 Zaključak o kupnji dijela nekretnine k.č.br. 3091/1 k.o. Jastrebarsko radi izgradnje glavne 
gradske obilaznice GG1-JUG u Jastrebarskom 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Izvedbenog projekta za izgradnju nogostupa u 
Volavju 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Izvedbenog projekta za izgradnju nogostupa u 
Vukšin Šipku 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Izvedbenog projekta za izgradnju nogostupa u 
Čegljima 

 Zaključak o davanju načelne suglasnosti Zavodu za prostorno uređenje Zagrebačke 
županije za distribuciju digitalnih podataka iz prostornih planova 
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 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi i postavi vanjskog stubišta na zgradi „Žitnica“ u 
Jastrebarskom 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana 
uređenja „Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu“ u Jastrebarskom 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskog elaborata za formiranje novih 
građevinskih čestica prema DPU „Sjeverni dio centra u Jastrebarskom“ 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Parcelacijskog elaborata za područje 
“Zdihovačka-Mačekova“ u Jastrebarskom 

 Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade 
Sportskog centra „Centrala“ u Jastrebarskom 

 Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada 
Jastrebarskog 

 Zaključak o utvrđivanju prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
„Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu“ u Jastrebarskom za javnu raspravu 

 Javna rasprava o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

 Zaključak o isplati subvencije za nabavu sadnica krizantema u 2011. godini 

 Zaključak o dodjeli subvencije za nastup obrtnika na sajmovima u 2011. godini 

 Zaključak o dodjeli subvencije za početak poslovanja obrtnika u 2011. godini 

 Zaključak o dodjeli subvencije za tradicijske i umjetničke obrte u 2011. godini 

 Zaključak o isplati subvencije za rad poljoprivrednih udruga u 2011. godini 

 Zaključak o rasporedu te isplati pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica 
elementarne nepogode suše u 2011. godini 

 Zaključak o sklapanju ugovora o izradi Idejnog projekta s-3, s-4 i t-10 prometnice i 
Idejnog projekta s-4 prometnice (obje do pročišćivača) u Gospodarskoj zoni Jalševac u 
Jastrebarskom 

 Zaključak o sklapanju ugovora o nabavci jastreba kokošara s OPG Šegrt, Lazina 40B, 
Draganići 

 Zaključak o sklapanju ugovora o izvođenju geodetskih radova za izradu Idejnog projekta 
S-3, S-4 i T-10 prometnice u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom 

 Zaključak o financijskoj pomoći NK Vinogradar 

 Zaključak o visini sufinanciranja cijene mjesečne karte za javni cestovni i željeznički 
prijevoz učenicima srednjih škola s područja Grada Jastrebarskog u razdoblju od 01. 
siječnja 2012. do 30. lipnja 2012. 

 Zaključak o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje cijene javnog cestovnog i 
željezničkog prijevoza za učenike srednje škole s područja Grada Jastrebarskog u 
razdoblju od 01. siječnja 2012. do 30. Lipnja 2012. godine 

 Zaključak o sklapanju Sporazuma o sufinanciranju Programa glazbene igraonice i 
predškolskog programa 

 Zaključak o sklapanju Sporazuma o stipendiranju studenata s područja Grada Vukovara 

 Zaključak o sufinanciranju podizanja standarda preventivne zdravstvene zaštite 
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 Zaključak o financijskoj pomoći Školi nogometa NK „Jaska“, Jastrebarsko 

 Zaključak o financijskoj pomoći Caritasu župe Sv. Ana 

 Zaključak o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2012. godinu 

 Zaključak o financijskoj potpori Jastrebovoj družini i Ogranku Matice hrvatske u 
Jastrebarskom 

 Zaključak o financijskoj potpori KUD-u umirovljenika Jastrebarsko 

 Zaključak o sudjelovanju u manifestaciji „Noć muzeja 2012.“ 

 Zaključak o financijskoj potpori Sanjkaškom klubu Plešivica 1907 

 Zaključak o davanju suglasnosti ravnateljici Dječjeg vrtića „Radost“ Jastrebarsko za 
zaključivanje ugovora 

 Zaključak o financijskoj potpori Osnovnoj školi „Ljubo Babić“ 

 Plan nabave za proračunsku 2012. godinu  

 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za operativni leasing-najam osobnog automobila 
za potrebe Grada Jastrebarskog 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju informatičkog sustava i opreme 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju i održavanju integralnog informacijskog 
sustava 

 Odluka o odabiru ponude za nabavu rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga za Grad 
Jastrebarsko 

 Zaključak o financiranju produkcije emisije „Jaskanski susreti“ 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji s „Radio Jaska“ d.o.o. za 2012. 
godinu 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o suradnji na poslovima odnosa s javnošću 

 Zaključak 

 Zaključak o financijskoj pomoći Turističkoj zajednici Grada Jastrebarsko 

 Zaključak o sklapanju ugovora o sufinanciranju premije osiguranja za plastenike i 
staklenike, stočarsku proizvodnju, te usjeve i nasade s tvrtkom KVARNER VIENNA 
INSURANCE GROUP d.d., Osječka 46, Rijeka 

 Zaključak o sklapanju ugovora o sufinanciranju premije osiguranja za plastenike i 
staklenike, stočarsku proizvodnju te usjeve i nasade s tvrtkom CROATIA OSIGURANJE 
d.d., Filijala Zagrebački Prsten, Trg kralja Tomislava 16, Velika Gorica 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o subvenciji dijela kamate po projektu „Lokalni projekti 
razvoja malog gospodarstva“ za 2009. godinu s Erste & Steiermärkische Bank d.d. 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izvođenju konzervatorsko-restauratorsko-istraživačkih 
radova na zgradi u ul. Vladka Mačeka 2, Jastrebarsko 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju čistoće javnih zelenih površina na području 
Grada Jastrebarskog u 2012. godini 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju čistoće javnih prometnih površina na 
području Grada Jastrebarskog u 2012. godini  
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 Zaključak o pokretanju postupka potpunog izvlaštenja nekretnina radi izgradnje obilazne 
gradske prometnice GG1-SJEVER u Jastrebarskom 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Glavnog projekata vanjske rasvjete, SN i NN 
kanalizacije i DTK kanalizacije za glavnu gradsku prometnicu GG1-JUG u Jastrebarskom  

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Glavnog projekata vanjske rasvjete, SN i NN 
kanalizacije i DTK kanalizacije za glavnu gradsku prometnicu GG1-SJEVER u 
Jastrebarskom 

 Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći „Vodama Jastrebarsko“ d.o.o. za izgradnju 
kanalizacije Gornji Desinec 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju poslovnog prostora za 2012. godinu 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Glavnog projekta s izvedbenim detaljima za 
produžetak Radničke ceste u Jastrebarskom 

 Zaključak o kupnji nekretnina radi izgradnje glavne gradske prometnice GG1-SJEVER u 
Jastrebarskom 

 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu „GROBLJA 
JASTREBARSKO“ d.o.o. na Odluku o visini godišnje grobne naknade  

 Odluka o iznosu godišnje grobne naknade 

 Zaključak o utvrđivanju visine naknade za korištenje grobnog mjesta na neodređeno 
vrijeme 

 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu “GROBLJA 
JASTREBARSKO“ d.o.o. na Cjenik pogrebnih poslova 

 Cjenik pogrebnih usluga 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o isplati autorskog honorara s glazbenicima Tomislavom 
Novakom i Krešimirom Oremušem 

 Zaključak o financijskoj pomoći Nikolini i Tomislavu Hrvoj 

 Zaključak o sklapanju Sporazuma o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS-a, Stanice 
Samobor na prostoru Grada Jastrebarskog 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 
eksplozije i Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Jastrebarskog 

 Zaključak o financijskoj potpori Tamburaškom sastavu Begini 

 Zaključak o financijskoj potpori Nogometnom klubu Sveta Jana 

 Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog 

 Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i 
spašavanje na području Grada Jastrebarskog 

 Zaključak o sufinanciranju projekta Zimska igraonica 2011./2012. 

 Zaključak o osnivanju povjerenstva 

 Zaključak o financijskoj potpori KUD-u Sveta Jana 

 Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom crvenom križu - Gradskom društvu crvenog 
križa Jastrebarsko  

 Zaključak o financijskoj potpori Nogometnom klubu Dinamo Vukšin Šipak 
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 Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 
na području Grada Jastrebarskog u 2011. godini 

 Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog u 2011. godini 

 Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog u 2011. godini 

 Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 
na području Grada Jastrebarskog u 2011. godini 

 Zaključak o financijskoj pomoći Caritasu 

 Zaključak o tekućoj donaciji Udruzi edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o servisiranju sustava centralnog grijanja 

 Rješenje 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada 
Jastrebarskog u 2012. godini 

 Zaključak o sklapanju IV Aneksa Ugovoru o projektu sanacije i zatvaranja odlagališta 
komunalnog otpada „Božićka“ 

 Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja SN kabela od TS Magma do 
TS Immorent 

 Zaključak o sklapanju Dodatka Ugovora o zamjeni nekretnina 

 Zaključak o kupnji nekretnina radi izgradnje glavne gradske prometnice GG1-SJEVER u 
Jastrebarskom 

 Zaključak o prihvaćanju darovanja  

 Zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada 
Jastrebarskog označene kao k.č.br. 3061/8 Oranica Južna zona, površine 555 m², 
upisane u z.k.ul.br. 2668 k.o. Jastrebarsko 

 Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći „Vodama Jastrebarsko“ d.o.o. za izgradnju 
produžetaka glavnog voda vodovoda 

 Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći „Cestama Jastrebarsko“ d.o.o. za sanaciju 
odlagališta komunalnog otpada „Božićka“ 

 Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu „Vode Jastrebarsko“ 
d.o.o. na Odluku o cijeni vodnih usluga 

 Odluka o cijeni vodnih usluga 

 Pravilnik o kontroli namjensko isplaćenih subvencija i kapitalnih pomoći 
poljoprivrednicima i obrtnicima 

 Zaključak o financijskoj pomoći OPG-u Peurača Duško 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o adaptaciji sportskih svlačionica danih na korištenje 
Nogometnom klubu Jaska 

 Zaključak o sklapanju Aneksa Ugovora 

 Zaključak o financijskoj potpori Anamariji Kovačić 

 Zaključak o financijskoj pomoći Atletskom klub „Jastreb 99“ 
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 Zaključak o financijskoj potpori Pastoralnom centru Preobraženja Gospodnjeg 

 Zaključak o pokroviteljstvu i financijskoj pomoći DVD-u Plešivica 

 Zaključak o financijskoj potpori Dijabetičkom društvu Jastrebarsko 

 Zaključak o osnivanju Povjerenstva 

 Zaključak o financijskoj potpori Osnovnoj školi „Ljubo Babić“ 

 Zaključak o financijskoj potpori projekta „Škola saksofona u Jaski“ 

 Zaključak o financijskoj potpori Baletnom studiju Jastrebarsko 

 Ispravak Zaključka o pokretanju postupka potpunog izvlaštenja nekretnina radi izgradnje 
obilazne gradske prometnice GG1-SJEVER u Jastrebarskom  

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Plana posebnih dijelova zgrade 

 Odluka o određivanju službenice za informiranje 

 Plan Prijma u službu u upravna tijela Grada Jastrebarskog za 2012. godinu 

 Plan Prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim 
tijelima Grada Jastrebarskog za 2012. godinu  

 Zaključak o sklapanju Dodatka 1. Ugovoru o poslovnoj suradnji 

 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izgradnju vanjske rasvjete perivoja dvorca 
Erdödy u Jastrebarskom 

 Rješenje 

 Pravilnik o kontroli namjensko isplaćenih kapitalnih pomoći trgovačkim društvima 

 Pravilnik o kontroli namjensko isplaćenih donacija vjerskim zajednicama 

 Zaključak o sklapanju Glavnog- Izvedbenog projekta mostova na rijeci Kupčini u naselju 
Guci Draganički 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Izvedbenog projekta nerazvrstane ceste Donja 
Reka-Pavlovčani 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Izvedbenog projekta mrtvačnice u Gorici 
Svetojanskoj 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Idejnog i Izvedbenog projekta paviljona u perivoju 
dvorca Erdödy u Jastrebarskom 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi i postavi vanjske stolarije na zgradi gradskih 
službi Grada Jastrebarskog, Strossmayerov trg 13 u Jastrebarskom 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Idejne studije uređenja prostora zgrade na adresi 
Dr. Franje Tuđmana 45 u Jastrebarskom 

 Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja glavnog kolektora sanitarne 
kanalizacije sa sekundarnim kanalima za naselja Volavje-Novaki Petrovinski-Domagović 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Glavnog izvedbenog projekta S-3 prometnice 
(dio) u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Glavnog izvedbenog projekta S-4 prometnice u 
Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Glavnog izvedbenog projekta T-10 prometnice u 
Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom 
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 Zaključak o financijskoj pomoći HLD „Jastreb“ Jastrebarsko 

 Zaključak o sklapanju ugovora o izvođenju konzervatorsko-restauratorsko-istraživačkih 
radova na zgradi muzeja u ul. Vladka Mačeka 1, Jastrebarsko 

 Zaključak o financijskoj pomoći KPDV-u Jastrebarsko 

 Zaključak o sklapanju ugovora o izradi Izvedbenog projekta krajobrazne arhitekture uz 
D310 u GZ Jalševac 

 Zaključak o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja Hrvatske 
za Grad Jastrebarsko 

 Zaključak o financijskoj potpori Nogometnom klubu Jaska 

 Zaključak o financijskoj potpori KUD-u Desinec 

 Zaključak o isplati sredstava udrugama građana iz područja socijalne skrbi i zdravstva 

 Zaključak o isplati sredstava udrugama građana proizašlih iz rata 

 Pravilnik o kontroli namjensko isplaćenih donacija 

 Zaključak o sklapanju Ugovora broj: 54-04-4-12 o korištenju sredstava proračuna 
Zagrebačke županije za provedbu Programa javnih potreba u kulturi za 2012. 

 Zaključak o financijskoj potpori Župnom uredu Plešivica 

 Zaključak o financijskoj potpori Srednjoj školi Jastrebarsko 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi Arhitektonskog projekta adaptacije interijera i 
muzejske postave 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o provođenju geotehničkih istražnih radova i izradi 
geotehničkog elaborata 

 Zaključak o pokroviteljstvu „Planinarskog uspona na Japetić povodom Praznika rada“ 

 Plan pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Jastrebarskog 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o provođenju deratizacije na području Grada 
Jastrebarskog 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o provođenju dezinsekcije na području Grada 
Jastrebarskog  

 Zaključak o financijskoj potpori Motocross klubu Jaska 

 Zaključak o imenovanju tri člana Komisije za tumačenje Kolektivnog ugovora za 
djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Hrvatske za Grad Jastrebarsko 

 Zaključak o dodjeli prostora na privremeno korištenje Udruzi za obnovu i razvoj goljačkog 
kraja Lipa-Goljak 

 Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za sport i rekreaciju Sportske igre mladih 

 Zaključak o financijskoj potpori Atletskom klubu „Jastreb 99“ 

 Zaključak o sufinanciranju aktivnosti „Škola u prirodi“ 

 Zaključak i davanju suglasnosti na Plan upisa u dječji vrtić Radost Jastrebarsko za 
pedagošku godinu 2012/2013 

 Zaključak o financijskoj potpori Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Zdihovo 

 Zaključak o financijskoj potpori KUD-u Okićka trešnja 
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 Zaključak o financijskoj potpori Zajednici kulturno-umjetničkih udruga grada 
Jastrebarskog 

 Zaključak o pokroviteljstvu Malonogometne lige „Prigorje 2012.“ 

 Zaključak o sklapanju sporazuma o suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko-
škole u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu s udrugom Lijepa naša 

 Zaključak o sklapanju Ugovora broj: 170-04-4-12 sa Zagrebačkom županijom o korištenju 
sredstava proračuna Zagrebačke županije za provedbu Programa javnih potreba u kulturi 
za 2012. godinu 

 Zaključak o sufinanciranju aktivnost „Maturalna putovanja“ 

 Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku godinu 2012. 

 Rješenje  

 Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga mobilne telefonije 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o darovanju nekretnine 

 Zaključak o osnivanju Organizacijskog odbora manifestacije „Jaskanske vinske 
svečanosti 2012.“ 

 Zaključak o financijskoj pomoći Turističkoj zajednici Grada Jastrebarsko 

 Zaključak o financijskoj potpori Klubu koturaša Jastrebarsko 

 Zaključak o financijskoj potpori Hrvatskom planinarskom društvu Jastrebarsko 

 Zaključak o pokroviteljstvu 2. kupa DVD-a Petrovina 

 Zaključak o financijskoj potpori Svetojanskim mažoretkinjama 

 Zaključak o financijskoj potpori Malonogometnom klubu Čeglji 

 II. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2012. godinu 

 Odluka o odabiru 

 Odluka o odabiru 

 Odluka o odabiru 

 Zaključak o sklapanju ugovora o obavljanju poslova zaštite na radu za Grad Jastrebarsko 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga tiskanja službenog glasila grada 
Jastrebarskog 

 Zaključak o sklapanju Aneksa Ugovora o opskrbi električnom energijom povlaštenog 
kupca 

 Odluka o ustrojavanju kataloga informacija Grada Jastrebarskog 

 Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći „Vodama Jastrebarsko“ d.o.o. za izgradnju 
produžetka glavnog voda vodovoda 

 Zaključak o imenovanju Povjerenstva za praćenje javne rasprave u postupku izrade 
dokumenata prostornog uređenja 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o darovanju nekretnine 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o stručnom nadzoru 
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 Zaključak o sklapanju ugovora o izradi i montaži nadstrešnica na autobusnim stajalištima 
Črnilovec, Volavje i Donja Reka 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o nadzoru 

 Zaključak o sklapanju ugovora o izradi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Grada Jastrebarskog 

 Zaključak o sklapanju ugovora o izradi Ciljanih izmjena i dopuna DPU „Pečkarica“ 

 Zaključak o kupnji nekretnine radi izgradnje glavne gradske prometnice GG1-SJEVER u 
Jastrebarskom 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu 
II. Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom 

 Zaključak o utvrđivanju prijedloga V. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja 
Grada Jastrebarskog za javnu raspravu 

 Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 
„Pečkarica“ u Jastrebarskom za javnu raspravu 

 Zaključak o kapitalnoj financijskoj pomoći „Vodama Jastrebarsko“ d.o.o. za izradu 
projektne dokumentacije za kolektore odvodnje otpadnih voda 

 Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture za 
konzervatorske istražne radove i izradu arhitektonske dokumentacije za crkvu Sv. Ane u 
Gorici Svetojanskoj 

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

 Zaključak o sklapanju ugovora o izvođenju geodetskih radova na državnoj cesti D-310 u 
Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom 

 Zaključak o financijskoj pomoći pčelarskom društvu „LIPA“ Jastrebarsko 

 Zaključak o financijskoj pomoći Turističkoj zajednici Grada Jastrebarsko 

 Zaključak o isplati subvencije za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica u 2012. godini 

 Zaključak o isplati subvencije za projekte ruralnog razvoja u 2012. godini – kapitalna 
pomoć za nabavu opreme 

 Zaključak o isplati subvencije za projekte ruralnog razvoja u 2012. godini – kapitalna 
pomoć za izgradnju / adaptaciju objekata 

 Zaključak o dodjeli subvencije za nastup obrtnika na sajmovima u 2012. godini 

 Zaključak o isplati subvencije za nabavu loznih cijepova u 2012. godini 

 Zaključak o financijskoj pomoći KPVD-u Jastrebarsko 

 Zaključak o sklapanju Aneksa ugovora o subvenciji dijela kamate po projektu „Lokalni 
projekti razvoja malog gospodarstva“ od 02. veljače 2011. s „Raiffaisenbank Austija d.d.“ 

 Zaključak o sufinanciranju Programa predškole u drugim jedinicama lokalne samouprave 

 Zaključak o financijskoj pomoći AK „Jastreb 99“ 

 Zaključak o financijskoj potpori Udruzi za promicanje glazbeno-scenske kulture i 
umjetnosti „Tempera-tour-a“ 

 Zaključak o financijskoj potpori Stolnoteniskom klubu „Jaska“ 
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 Zaključak o financijskoj potpori KUD-u „Okićka trešnja“ 

 Zaključak o financijskoj pomoći Društvu starih igara „Zelena livada“, Volavje. 
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1.3. GRADSKO VIJEĆE 

Gradonačelnik je utvrdio te Gradskom vijeću grada Jastrebarskog uputio ukupno 67 

prijedloga akata koji su uvršteni u dnevni red te raspravljeni i doneseni na 4 održane sjednice 

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“. 

Gradsko vijeće je u izvještajnom razdoblju iz svog djelokruga te temeljem upućenih 

prijedloga gradonačelnika donijelo kako slijedi: 

 Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata 
člana Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog i određivanju zamjenika člana Gradskoga 
vijeća Grada Jastrebarskog  

 Zaključak o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog 

 Zaključak (o izboru prijevremenog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada 
Jastrebarskog) 

 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Jastrebarskog za 2011. godinu  

 Odluka o raspodjeli rezultata proračuna grada Jastrebarskog za 2011. godinu 

 Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva o prestanku mirovanja 
vijećničkog mandata članice Gradskog vijeća i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika 
gradskog vijećnika 

 Zaključak o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog 

 Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec 
prosinac 2011. godine 

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 
2011. godine 

 Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada 
Jastrebarskog za 2011. godinu 

 Izvješće o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem 
poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2011. godinu 

 Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu „Regionalna razvojna agencija 
Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja“ za pristupanje postupku 
pripajanja trgovačkog društva „Jamstvena agencija za poticanje razvoja malog 
gospodarstva Zagrebačke županije d.o.o 

 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području 
Grada Jastrebarskog za 2011. godinu 
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 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog 
za 2011. godinu 

 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog 
za 2011. godinu 

 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada 
Jastrebarskog za 2011. godinu 

 Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2012. godinu 

 Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Jastrebarskog 

 Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje Grada 
Jastrebarskog 

 Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog 

 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Glazbene škole Jastrebarsko 

 Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Jastrebarskog za 2011. godinu 

 Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Jastrebarskog za 2011. godinu 

 Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području 
Grada Jastrebarskog za 2011. godinu 

 Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada 
Jastrebarskog za 2011. godinu 

 Zaključak o nekorištenju pravom prvokupa za dvorac Oršić u Slavetiću 

 Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja“Stambena zona 
uz glavnu gradsku prometnicu“ u Jastrebarskom 

 Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora 

 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima na području Grada 
Jastrebarskog 

 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za osnivanje prava služnosti 
na javnim površinama kojima upravlja Grad Jastrebarsko i nekretninama u vlasništvu 
Grada Jastrebarskog 

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području 
Grada Jastrebarskog za 2011. godinu 

 Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za 
članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad 
Jastrebarsko dionice ili udjele u vlasništvu 

 Zaključak o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2012. 
godinu 

 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada upravnih tijela 
Grada Jastrebarskog 

 Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec 
siječanj 2012. godine 

 Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec 
veljaču 2012. godine 
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 Zaključak o razrješenju predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog 
vijeća Grada Jastrebarskog 

 Zaključak o izboru predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik i propise 

 Zaključak o razrješenju Miroslava Perina dužnosti člana Odbora za Statut, Poslovnik i 
propise 

 Zaključak o izboru jednog člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise 

 Zaključak o razrješenju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća 
Grada Jastrebarskog 

 Zaključak o izboru predsjednika Odbora za izbor i imenovanja 

 Zaključak o razrješenju predsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja 

 Zaključak o izboru predsjednice Odbora za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća 
Grada Jastrebarskog 

 Zaključak o izboru jednog člana u Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća 
Grada Jastrebarskog 

 Zaključak o razrješenju jednog člana Povjerenstva za imenovanje naselja, ulica i trgova  

 Zaključak o izboru jednog člana Povjerenstva za imenovanje naselja, ulica i trgova 
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog 

 Zaključak o razrješenju predsjednika Povjerenstva za popise birača Gradskog vijeća 
Grada Jastrebarskog 

 Zaključak o prestanku dužnosti člana Povjerenstva za popise birača Gradskog vijeća 
Grada Jastrebarskog 

 Zaključak o izboru predsjednika Povjerenstva za popise birača Gradskog vijeća Grada 
Jastrebarskog 

 Zaključak o izboru jednog člana Povjerenstva za popise birača Gradskog vijeća Grada 
Jastrebarskog 

 Zaključak o prijedlogu kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Velikoj Gorici 

 Zaključak o prijedlogu kandidata za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Velikoj 
Gorici 

 Odluka o I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Jastrebarskog za 2012. godinu i 
Projekcije proračuna za razdoblje 2013. – 2014. godine 

 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 
2012. godinu 

 izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu 

 izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Jastrebarskog za 2012. godinu 

 izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada 
Jastrebarskog za 2012. godinu 

 izmjene i dopune Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području 
Grada Jastrebarskog za 2012. godinu 
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 izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog u 
2012. godini 

 izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog u 
2012. godini 

 izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada 
Jastrebarskog u 2012. godini 

 izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada 
Jastrebarskog u 2012. godini 

 izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na 
području Grada Jastrebarskog u 2012. godini 

 izmjene i dopune Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog 
za 2012. godinu 

 izmjene i dopune Programa potpore gospodarstvu obrtništvu, malom i srednjem 
poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2012. godinu 

 Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog 

 Odluka o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ 

 Odluka o kapitalnim projektima koji se financiraju kreditnim sredstvima 

 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodu Grada Jastrebarskog 

 Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 
Grada Jastrebarskog 

 Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra (k.č.br. 3709) 

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujak 2012. 
godine 

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2012. 
godine 

 Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Jastrebarskog 

 Odluka o zaduženju Grada Jastrebarskog za kapitalni projekt izgradnje komunalne 
infrastrukture  

 Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Jastrebarskog 

 Odluka o izradi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 
Jastrebarskog 

 Odluka o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ 

 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 

 Odluka o davanju mišljenja na sklapanje Sporazuma o uspostavi cjelovitog sustava 
gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje 
otpadom Zagrebačke županije 

 Rješenje o imenovanju ulice u gradu Jastrebarskom  

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 
2011. godinu 

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 
2011. godinu 
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 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Grada 
Jastrebarskog za 2011. godinu 

 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2011. godinu 

Rješenje o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko 

 Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada 
Jastrebarskog 

  Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec 
svibanj 2012. godine. 
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2.  JAVNOST RADA GRADONAČELNIKA 

____________________________________________ 

Kvalitetan rad Gradske uprave i gradonačelnika od iznimne je važnosti za lokalnu zajedncu 

stoga javnost ima pravo pravovremenog uvida u njega. S ciljem osiguranja dostupnih 

informacija u razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2012. godine redovno je ažurirana gradska 

web stranica www.jastrebarsko.hr. Ažuriranje web stranice neophodne je u današnjem 

vremenu kada do svih potrebnih informacija građani dolaze upravo putem Interneta. Stoga 

su tijekom navedenog razdoblja u rubrici „Vijesti“ objavljivane sve novosti vezane uz rad 

gradonačelnika, njegove zamjenike, rad upravnih odjela i sam grada Jastrebarsko. U dijelu 

koji se odnosi na Upravne odjele redovno su postavljanje informacije koje se direktno i 

indirektno tiču građana Grada Jastrebarskog. 

Ujedno, kako bi se podigla razina opće informiranosti građana o radu lokalne samouprave, 

redovnu su svi lokalni i nacionalni, tiskovni, radijski, televizijski i elektronički mediji 

izvještavani o svim aktivnostima Grada putem priopćenja. Grad Jastrebarsko time je 

osigurao popraćenost, kako na lokanim medijima, tako i putem nacionalnih i regionalnih 

medija. U navedenom periodu Grad Jastrebarsko se ponajviše kroz medije spominjao u 

slučajevima promocije značajnih projekata za razvoj grada. 

Gradska uprava je na službenoj web stranici grada omogućila građanima da postavljaju 

pitanja, predlažu i komentiraju te daju inicijative, a s ciljem da na taj način aktivno sudjeluju u 

životu Grada. Kako bi se omogućila opća informiranost i što bolje snalaženje građana na 

službenoj web stranici Grada, u navedenom periodu intenzivno je rađeno na adaptaciji 

postojećeg site-a. Tako su najvažnije rubrike postavljene izravno na samu naslovnicu pa 

posjetitelji jednim klikom mogu saznati sve relevantne informacije. 

Gradonačelnik je i u ovoj godini nastavio s redovitim prijemom sugrađana, koji i dalje kao 

najveće probleme navode neriješeno stambeno pitanje, zatim komunalnu problematiku te 

nezaposlenost.  

 

 

http://www.jastrebarsko.hr/
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3. UČINKOVITA I OTVORENA GRADSKA UPRAVA 

__________________________________________________ 

Upravna tijela grada Jastrebarskog čine upravni odjeli, uredi i službe. 

Izuzetno dobra suradnja gradonačelnika i njegovih zamjenika kako s pročelnicima upravnih 

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 

Ured gradonačelnika organizira aktivnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, obavlja 

poslove odnosa s javnošću i ostvarivanja prava na pristup informacijama, medijsku 

promidžbu grada, suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

poslove protokola, poslove prijema sastanka za gradonačelnika i njegove zamjenike, poslove 

pripreme i vođenja projekata financiranja iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora, 

poslove suradnje s gradovima, regijama i institucijama u koordiniranju aktivnosti i procesu 

približavanja i ujednačavanja sa standardima EU, kao i sve druge poslove sukladno 

propisima.  

Gradska služba obavlja poslove koji se odnose na pripremanje i organizaciju sjednica 

Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, izradu odluka i drugih općih akata iz nadležnosti 

Gradskog vijeća, praćenje njihovog izvršenja, pružanje stručne, administrativne i tehničke 

pomoći članovima Gradskog vijeća i Gradonačelnika, poslove opće uprave: opće i kadrovske 

poslove, obavljanje poslova i evidencija iz područja, radnih odnosa, poslove pisarnice, 

poslove javne nabave, obavlja poslove pripreme i izrade akata gradonačelnika, te poslove 

provjere njihove usklađenosti sa zakonskim propisima, koordiniranja pripreme i izrada akata 

što ih gradonačelniku i Gradskom vijeću predlažu upravna tijela Grada, poslove u svezi s 

zastupanjem Grada, odgovarajuće stručne i administrativne i stručne tehničke poslove, 

poslove unapređenja mjesne samouprave te nadzor nad zakonitošću rada mjesne 

samouprave.  

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove iz područja društvenih djelatnosti: 

kulture, tehničke kulture, sporta, brige o djeci predškolske dobi, odgoja i osnovnog 
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obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, informiranja udruga građana i druge poslove koji su 

mu stavljeni u nadležnost.  

Upravni odjel za financije obavlja poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja 

Grada: izrade i izvršenja proračuna i godišnjeg i polugodišnjeg obračuna proračuna Grada, 

razrez i naplatu prihoda koje pripadaju Gradu, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje 

knjigovodstvenih evidencija, vođenje poslova osiguranja imovine Grada, te druge poslove na 

području financija. 

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

geodetske poslove obavlja poslove iz područja komunalnog gospodarstva: izrada programa 

održavanja, objekata i uređenja komunalne infrastrukture, upravni postupci u području 

komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, izrada programa izgradnje i 

održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor Grad, priprema 

zemljišta za izgradnju, vodoprivredu i zdravstvenu zaštitu životinja, prometa i veza, iz 

područja prostornog uređenja i zaštite okoliša: izvješća o stanju u prostoru, izrada programa 

mjera za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostornog plana uređenja 

Grada i provedbe javne rasprave, predlaganje mjera zaštite okoliša u slučajeva onečišćenja 

okoliša lokalnih razmjera,, iz područja geodetskih poslova: osniva i vodi katastar vodova, 

osniva i vodi izvornu evidenciju naselja, ulica i kućnih brojeva, određuje kućne brojeve i 

obavlja poslove iz područja vodnog gospodarstva te druge poslove koji su mu stavljeni u 

nadležnost. 

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove koji se odnose na poduzetništvo, 

poljoprivredu, zdravstvenu zaštitu bilja, šumarstvo, rudarstvo i trgovinu, industriju, turizam, 

lovstvo, poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada, promet 

nekretnina, vođenje registra gradskih nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam stanova, 

zakup poslovnih prostora, korištenje prostora, priprema i pokretanje postupaka izvlaštenja.  
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3.2. SLUŽBENICI GRADSKE UPRAVE 

U upravnim tijelima grada Jastrebarskog do datuma za koje se podnosi ovo polugodišnje 

izvješće, zaposleno je ukupno 19 službenika (stanje na dan 1. siječnja bilo je 23). 

Prikaz po upravnim odjelima i službama: 

Naziv upravnog tijela Broj popunjenih radnih 
mjesta 

(stvarno stanje) 

Ured Gradonačelnika 2 

Gradska služba 5 

Upravni odjel za financije 2 

Upravni odjel za gospodarstvo 1 

Upravni odjel za društvene djelatnosti 3 

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

6 

UKUPNO: 19 

 

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja za dvije službenice prestala je služba temeljem 

sporazuma (pročelnica Ureda gradonačelnika i pročelnica Upravnog odjela za financije), a 

jednom službeniku uslijed smrti (Upravni odjel za društvene djelatnosti). 

Radi daljnjeg nesmetanog funkcioniranja službe i kontinuiranog obavljanja poslova, 

imenovani su vršitelji dužnosti pročelnika iz reda pročelnika drugih upravnih odjela i službi 

Grada, a za prijam u službu višeg stručnog suradnika u svojstvu vježbenika raspisan je 

natječaj. 

I Grad Jastrebarsko se uključio te u okviru nacionalnog programa za poticanje zapošljavanja 

dao priliku mladim osobama za stjecanje potrebnog radnog istustva za zapošljavanje u 

struci, tako da su nakon provedenog postupka i zaključenih ugovora s Hrvatskim zavodom 

za zapošljavanje u upravna tijela grada Jastrebarskog primljene 3 osobe na stručno 

osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.   

Po jedna osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa primljena je u 

Ured gradonačelnika, Gradsku službu i Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, 

prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove. Stručno osposobljavanje traje 12 

mjeseci i naknada za njihov rad u cijelosti se osigurava u državnom proračunu, a obveza 
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Grada je snošenje troškova polaganja državnog stručnog ispita. Sa stručnim 

osposobljavanjem primljene osobe započele su sredinom mjeseca lipnja. 

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. Učinkovitost 

gradske uprave očituje se i kroz javnost rada i dostupnost raznih obavijesti i informacija na 

službenoj web stranici Grada, o čemu detaljnije u nastavku ovog izvješća. 

Kako je to spomenuto u prethodno glavi ovog izvješća, obnavljanjem službenih web stranica 

i njihovim redovitim svakodnevnim ažuriranjem, građanima su sada dostupni i podaci o radu 

gradske uprave kroz razne najave, te se unaprijed najavljuju sjednice Gradskog vijeća sa 

svim materijalima o kojima se raspravlja na dnevnom redu te obavijesti o održanim 

sjednicama kolegija gradonačelnika i donesenim aktima. 

 

3.3. UREDSKO POSLOVANJE 

U cilju što bržeg i efikasnijeg rada od 1. siječnja 2012. ove 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 predmeta te dostupnost dokumenata svim službenicima „jednim klikom“.  

U navedenom periodu urudžbirano je ukupno 1300 predmeta, odnosno 3430 dokumenata, 

od čega se 393 predmeta odnosi na upravne predmete, a neupravnih predmeta ukupno je 

urudžbirano 907. Ujedno, u navedenom periodu otpremljeno je 10 650 običnih pošiljaka, te 

957 preporučenih. 
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4. DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

________________________________________ 

4.1. NOVOROĐENČAD 

4.1.1. Naknada za opremu novorođenog djeteta 

Već treću godinu zaredom Grad Jastrebarsko pruža 

novčanu pomoć roditeljima novorođene djece u iznosu 

od 3.000,00 kn za prvo i drugo te čak 10.000,00 kn za 

treće i svako sljedeće novorođeno dijete u obitelji. Grad 

Jastrebarsko je tako za prvih šest mjeseci ukupno 

izdvojio 253.000,00 kuna, točnije devet obitelji je dobilo 

po 10.000,00 kuna, dok je 51 obitelj dobila po 3.000,00 kuna.  

4.2. DJECA I MLADI 

4.2.1. Ljetna igraonica 

Grad Jastrebarsko i ove godine sufinancira i 

organizira zajedno sa udrugom „Društvo naša djeca“ 

desetu po redu Ljetnu igraonicu koja je započela 

prošli tjedan. Ovogodišnja Ljetna igraonica započela 

je 18. lipnja sa provođenjem aktivnosti namjenjenih 

učenicima osnovne i srednje škole. Od 17 aktivnosti 

koje su djeca mogla izabrati ove godine, startali su 

mali nogomet, škola rolanja i škola stolnog tenisa. Na nogometu su sudjelovale 4 ekipe 1. – 

4. razreda, dok su se u školu rolanja prijavila 

62 učenika. Najveće iznenađenje je stolni tenis 

gdje se ove godine prijavilo 47 učenika koji će 

proći osnove škole stolnog tenisa te na kraju 

odigrati turnir u sklopu gradskog natjecanja za 

Sportske igre mladih. 

Ljetnu igraonicu u disciplini brdski biciklizam vode članovi Kluba koturaša Jastrebarsko 

Želimir Pukšar, Saša Borković i Ivan Puškarić. Na prvom okupljanju pojavilo se 38-ero djece 
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od prvog do osmog razreda. Drugi dan brdskog biciklizma 39-ero polaznika podijeljenih u 2 

grupe sa 3 voditelja, proveli su vozeći se šumom Gović, u okolici bivše vojarne, kao i 

područjem uz vodospremu u Hrastju. U sklopu Ljetne igraonice istog dana započela je i 

likovna radionica na koju se prijavilo 58 klinaca, a radionicu vodi Ivana Strmečki Vučina. 

Također su započeli i borilački sporovi. Na karate koje će podučavati Ivan Hodak upisalo se 

32 djece, dok je njih 9 bilo zainteresirano za judo koji trenira Ivica Blažek. Slijedećeg dana 

odigran je po prvi puta u sklopu Ljetne igraonice turnir u šahu u kategorijama 1994. godište i 

mlađe, te 2001. godište i mlađe. Na šah se prijavilo 18 učenika. Veliki odaziv djece na 

aktivnosti koje su krenule u sklopu Ljetne igraonice govori o uspješnosti i popularnosti ovog 

projekta čiji je osnovni cilj kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih u periodu 

ljetnih praznika. 

4.2.2. Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata  

Od početka ožujka 2011. godine Grad Jastrebarsko sudjeluje u prijevozu srednjoškolaca  do 

škole subvencijom u iznosu od 40% cijene karte u javnom cestovnom i željezničkom 

prometu. Iznos od 40 % cijene karte Grad Jastrebarsko je uplaćuje na račun prijevoznika za 

srednjoškolce s područja Grada Jastrebarskog, a koji su korisnici prava na dječji doplatak. 

Ukupno je u prvih šest mjeseci 2012. godine Grad Jastrebarsko za prijevoz učenika izdvojio 

149.161,20 kuna. 

4.2.3. Stipendiranje učenika i studenata 

Grad Jastrebarsko i dalje stipendira učenike i studente s područja Grada. U 

školskoj/akademskoj godini 2011./2012. Grada Jastrebarsko je izdvojio 146.400,00 kuna a 

stipendije učenika i studena. Ujedno, nastavlja se i stipendiranje učenika iz Vukovara za koje 

je izdvojeno 16.000,00 kuna. 

4.2.4. Produženi boravak 

Produženi boravak i cjelodnevna nastava s vremenom su postali prepoznatljiv program 

Grada Jastrebarskog. Glavni cilj sufinanciranja ovog programa je stvaranje škole zadovoljnih 

učenika, učitelja i roditelja. Živimo u užurbanom vremenu koje nameče suvremene trendove 

u obiteljskom životu – vrijeme je to sve većeg rada koje od roditelja očekuje da poslovne 

obaveze postaju cjelodnevne. Grad tako pomaže roditelje omogućujući produženi boravak za 

učenike prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne škole u Cvetkoviću i to pomaže s 

121.348,06 kuna kojima se financiraju troškovi nastavika- 
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4.2.5. Rad sa darovitim učenicima 

Povodom iznimnog uspjeha 34 učenika iz Osnovne, 

Srednje i Glazbene škole Jastrebarsko na državnim 

natjecanjima, Grad Jastrebarsko na čelu s 

gradonačelnikom Mihaelom Zmajlovićem u Centru za 

kulturu službeno je primio mlade natjecatelje i 

ravnatelje škola. Riječ je o učenicima koji su ostvarili 

izniman uspjeh na državnim natjecanjima u znanju, vještinama, glazbi i športu. U sklopu 

službene ceremonije, prijem su obogatili svojim glazbenim nastupom nagrađeni učenici 

Glazbene škole, a gradonačelnik Mihael Zmajlović je podijelio i prigodne poklone svim 

državnim natjecateljima koji nisu krili svoje oduševljenje prijemom koji je baš u njihovu čast 

organizirao Grad Jastrebarsko. 

4.2.6. Savjet mladih 

Savjet mladih Grada Jastrebarskog je savjetodavno tijelo 

Gradskog vijeća, a osnovano je s  ciljem aktivnog uključivanja 

mladih u javni život Grada Jastrebarskog. Izborom 

predsjednice Ine Mohorić i zamjenika predsjednice 

Krunoslava Všetečkog konstituiran je Savjet mladih Grada 

Jastrebarskog, koji je osnovan s ciljem aktivnog uključivanja 

mladih u javni život Grada Jastrebarskog.  

U ovom izvještajnom razdoblju članovi Savjeta 

mladih održali su tri sjednice na kojima su između 

ostalog donijeli i plan rada za ovu godinu. Tijekom 

mjeseca ožujka volontirali su na natjecanju 

gradskog Crvenog križa, a u suradnji s istim 

organizirali su predavanje o dobrovoljnom 

darivanju krvi pod nazivom „I ti možeš pomoći“ u 

Centru za kulturu. Ujedno, sudjelovali su i na edukaciji za članove Gradskog vijeća i Savjeta 

mladih čiji je program obuke obuhvatio gotovo sva pitanja bitna za rad vijećnika, od onih 

teorijskih o Ustavu i propisima, do onih praktičnih koji se odnose na rad vijeća, ulogu 

vijećnika, suradnju, dijalog i zastupanje interesa i stajališta. Aktivno su sudjelovali u 

organizaciji „Sportskih igara mladih“, a pripremali su se i za akciju "I ja sam protiv droge jer..." 
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koju pokreće portal Ne-droga.org kojom se želi senzibilizirati javnost za probleme ovisnika i 

njihovih obitelji. 

 

4.2.7. Dan Europe u Srednjoj školi Jastrebarsko 

U dvorani Srednje škole Jastrebarsko obilježen je Dan 

Europe predavanjem na temu „Perspektiva mladih u 

Europskoj uniji“ koje je održao Daniel Mondekar, saborski 

zastupnik i predsjednik saborskog Odbora za europske 

integracije. Na predavanju o prednostima i mogućnostima 

mladih koje nude zemlje Europske unije na kojem su 

sudjelovali učenici i profesori srednjih škola grada Jastrebarsko, gradonačelnik 

Jastrebarskog Mihael Zmajlović te Daniel Mondekar, predsjednik saborskog Odbora za 

europske integracije i član Odbora za obrazovanje, znanosti i kulturu, jaskanski srednjoškolci 

mogli su doznati sve o pravnoj stečevini EU, što ih očekuje ulaskom u EU i informacije o 

ostalim manje poznatim detaljima o Europskoj uniji te što ona zapravo znači. 

 

4.2.8. Škola u prirodi 

Grad Jastrebarsko i ove godine sufinancira projekt 

„Škola u prirodi“. S obzirom da je riječ i o djeci koja 

imaju prebivalište na području grada Jastrebarskog, a 

koja pohađaju osnovnu školu u susjednim općinama, 

sredstva za sufinanciranje raspoređena su sukladnu 

broju djece koja su predviđena za sudjelovanje u 

projektu. Tako je iznos od 60.000,00 kuna raspoređen između OŠ „Ljubo Babić“ u 

Jastrebarskom, OŠ Klinča Sela i OŠ Draganić. Ove godine učenici su posjetili Istru. Bili su 

smješteni u hotelu u Medulinu, a obišli su Pulu, Poreč, Brijune i cijelu unutrašnjost Istre. 
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4.3. UMIROVLJENICI 

4.3.1. Novčana pomoć umirovljenicima 

Temeljem Zaključka gradonačelnika Grad Jastrebarsko sufinancirao je rad umirovljeničkih 

udruga u Jastrebarskom kao i kulturno-umjetničku djelatnost umirovljenika. Tako je Grad 

potpomogao s 4.500,00 kuna udrugu „Prigorje“ i „Maticu umirovljenika“, a KUD umirovljenika 

s 5.000,00 kuna. 

4.3.2. Umirovljenici uspješno završili tečaj  

U organizaciji Grada Jastrebarsko i Centra za kulturu od 

29. ožujka do 18. lipnja održan je peti po redu 

informatički tečaj za jaskanske umirovljenike. Ovim 

tečajem 12 umirovljenika našeg Grada prošla su tri 

cjeline rada na računalu. U prvoj cjelini „Osnove 

računala“ polaznici su se upoznali s radom računala, 

operacijskim programom Windows Vista, te s radom s mapama. Druga cjelina obuhvatila je 

„Microsoft Office Word 2007“ program za unos i obradu teksta gdje su se polaznici upoznali s 

unosom teksta i slika te kako iste oblikovati. Treća cjelina pod nazivom „Internet“ obuhvatila 

je upoznavanje polaznika s čarima „surfanja“ Internetom, izradom e-mail adresa, facebook 

profila, te pretraživanja Interneta pomoću pretraživaća Google. Grad Jastrebarsko posebnu 

pozornost pridaje sugrađanima treće životne dobi, te su akcije ovakvog tipa i više nego 

dobrodošle. Svake godine sve je veći odaziv te se time potvrđuje kako je cjeloživotno 

obrazovanje važno. 

4.3.3. Vježbanje za treću životnu dob – „Zlatna dob“ 

U organizaciji Športske zajednice grada, i uz potporu 

Grada Jastrebarsko po prvi puta održan je ogledni sat 

organiziranog vježbanja za umirovljenike i ljude starije 

dobi, pod nazivom Vježbanje za treću životnu dob – 

„Zlatna dob“. Na prvom satu vježbanja pojavilo se puno 

zainteresiranih za ovakvu vrstu aktivnosti, a treninzi će se nastaviti provoditi svaki utorak i 

četvrtak od 19:00 sati u Centru za kulturu. Važno je napomenuti da je ova aktivnost za sve 

naše građane besplatna. Projekt su osmislili i provode profesori sa Kineziološkog fakulteta, a 

bazira se na kineziterapijskim vježbama i vježbanju korektivne gimnastike. Vježbe su 
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primjerene i prilagođene dobi osoba koje vježbaju. U sklopu projekta povremeno će se 

provoditi  i kontrola srčanog tlaka i razine šećera u krvi. Ovaj projekt provodi se u suradnji sa 

Gradom Jastrebarsko, Udrugama  umirovljenika Jastrebarsko i Prigorje, Hrvatskom strankom 

umirovljenika Jastrebarsko, Dijabetičkim društvom Jastrebarsko, te Crvenim križem 

Jastrebarsko. 

 

4.4. VATROGASTVO 

Zajednicu danas čini 27 Dobrovoljnih vatrogasnih društava koja ukupno broje preko 2000 

vatrogasaca, od čega je 1100 operativnih vatrogasaca, a preko 400 djece i mladeži. Društva 

raspolažu s 36 vatrogasnih vozila, od čega 2 zapovjedna i 9 navalnih. Tijekom prvih šest 

mjeseci Grad je pomogao rad DVD-a Plešivica s 15.000,00 kuna, a DVD Zdihovo s 

10,000.00 kuna. 

4.4.1. Primopredaja vatrogasnog vozila DVD-u Cvetković 

DVD Cvetković službeno je postao vlasnik novog 

vatrogasnog vozila. Svečanoj primopredaji 

vatrogasnog vozila Vatrogasne zajednice 

Zagrebačke županije iz Programa 2010./2011., koje 

se održalo u Gradecu nazočili su, uz brojne goste i 

predstavnike gradova i općina koji su dobili nova 

vatrogasna vozila, ravnatelj Državne uprave za 

zaštitu i spašavanje dr.sc. Jadran Perinić, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić te 

predsjednik Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Stjepan Ptiček. Ključeve vozila 

novim vlasnicima predao je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, a za DVD 

Cvetković/VZG Jastrebarsko svečano ih je preuzeo zamjenik gradonačelnika Stipe Bučar. 

Pet vatrogasnih vozila: navalno vozilo za JVP Zaprešić, manje navalno vozilo za DVD 

Cvetković/VZG Jastrebarsko, manje tehničko vozilo za DVD Dugo Selo, manje navalno 

vozilo za DVD Kloštar Ivanić i srednje navalno vozilo za DVD Gradec, sufinancirala je 

Zagrebačka županija u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Zagrebačke županije, 

navedenim gradovima i općinama i njihovim vatrogasnim zajednicama, odnosno DVD-ima. 

Tako je u financiranju nabave navalnog vozila za DVD Cvetković pored Grada Jastrebarskog 

te Gradske i Županijske Vatrogasne zajednice sudjelovao i sam DVD Cvetković.   
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4.4.2. Mala vatrogasna olimpijada 

Na inicijativu Vatrogasne zajednice Grada 

Jastrebarsko i Dječjeg vrtića Radost održana je 

povodom blagdana Svetog Florijana „Mala 

vatrogasna olimpijada“. Olimpijada je održana u 4 

odgojne skupine, podijeljene u 8 grupa. Na ovaj 

način jaskanski mališani upoznali su se s 

vatrogasnom opremom te sudjelovali u 

vatrogasnom natjecanju primjerenom njihovom uzrastu. Za svako dijete Vatrogasna 

zajednica Grada Jastrebarsko osigurala je prigodan poklon - vatrogasnu bojanku, a svaka 

odgojna skupina također je završetkom olimpijade dobila poseban poklon kako bi zapamtili 

ovaj dan. Primarni cilj ove olimpijade je da djeca predškolskog uzrasta na sportski i zabavan 

način uspostave kontakt s vatrogasnom zajednicom. 

 

4.5. SPORT 

4.5.1. „Sportske igre mladih“ 

Grad Jastrebarsko se zajedno sa Športskom zajednicom 

Grada i Savjetom mladih uključio u veliki projekt 

„Sportske igre mladih“. Temeljni cilj ovog projekta je 

promocija zdravog načina života, prijateljstva, solidarnosti 

i razumijevanja među mladima. Početak „Sportskih igara 

mladih“ svečano je otvorio zamjenik gradonačelnika Stipe 

Bučar u Srednjoj školi Jastrebarsko te istaknuo kako naš Grad može poslužiti kao primjer 

ostalim gradovima vezano uz organizaciju sudjelovanja u ovom projektu. 

U sklopu Ljetne igraonice koju također organizira Grad održavaju se i gradska natjecanja čiji 

će pobjednici biti kvalificirani na županijsko natjecanje Sportskih igara mladih koje će se 

odvijati u Gradu Jastrebarskom, i to u slijedećim sportovima: ulična košarka, graničar i 

rukomet. 
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4.5.2. Biciklijada na Crnu mlaku 

Tijekom lipnja odvožena je šesta po redu 

biciklijada na Crnu mlaku. Organizator Klub 

koturaša Jastrebarsko ove je godine uspio 

privući 70-tak naših sugrađana, koji su uz 

policijsku pratnju po ugodnom vremenu sretno 

stigli na planirano odredište. Na Crnoj mlaki 

čekao ih je besplatni topli obrok, nakon kojeg su 

naši jaskanci okušali znanje i spretnost u gađanju lukom i strijelom, badmintonu, i naravno, 

vožnji biciklom pri razgledavanju crnomlačkih ribnjaka. Nakon ugodnog druženja, cijela se 

ekipa uspješno vratila do Jaske. 

 

4.5.3. Svjetsko prvenstvo u motocrossu u Mladini 

Jastrebarsko je bio domaćin Svjetskog prvenstva 

u Motocrossu, koje se održalo u Mladini, a na 

kojem je ukupno sudjelovalo 38 vozača i 23 

vozačice. Ovogodišnje prvenstvo posebno je jer 

su se po prvi puta bodovale i žene – tako se osim 

sportskog doprinosa promovirala i ravnopravnost 

spolova. Sponzor spomenuta natjecanja bio je i 

Grad Jastrebarsko. 
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4.6. KULTURA 

Grad Jastrebarsko brine o kulturnim potrebama te je sukladno tomu tijekom prvih šest 

mjeseci rada za kulturnu zajednicu Grada izdvojeno 217.000,00 kuna. 

4.6.1. Predstava „Knjiga o džungli“ 

Nakon pet mjeseci rada Male škole glume i napornih 

proba, mali i veliki ljubitelji kazališta u Jastrebarskom 

mogli su na osam predstava pogledati "Knjigu o 

džungli", bajkoviti igrokaz u 10 slika. Gradsko kazalište 

Jastrebarsko ovom je predstavom započelo jedinstveni 

projekt koji je malim Jaskankama i Jaskancima od 4 do 

15 godina pružio priliku da upoznaju život kazališta 

iznutra, pritom se dobro zabave te sudjeluju u stvaranju prave predstave. Tekst "Knjige o 

džungli" je prema romanu Rudyarda Kiplinga posebno za naše kazalište adaptirao Nino 

Škrabe, a šezdesetak malih glumaca nekoliko je tjedana krajem svibnja i početkom lipnja ove 

godine doslovno živjelo u dvorani Doma kulture gdje su se prvo održavale duge i naporne 

probe, a zatim i vrlo uspješne i odlično prihvaćene predstave. 

Na nastanku "Džungle" sudjelovao je velik broj suradnika; za koreografije plesova bile su 

zadužene Ines Jerčinović i Svetlana Lukić, Ivana Strmečki Vučina osmislila je scenu, u izradi 

su pomogli poznati jaskanski slikar naivac Josip Košćak te majstor bez premca Stjepan Celić 

Bili, a u oslikavanje kulisa uključili su se i mali glumci. 

4.6.2. Predstava „Dok nas smrt ne rastavi“ 

Tragikomedija „Dok nas smrt ne rastavi“ autorice 

Nine Horvat, u režiji Frane Marije Vranković 

premijerno je održana u dva navrata u jaskanskoj 

kino dvorani te je izazvala oduševljenje publike. U 

navedenoj tragikomediji radi se o četiri osobe koje 

su umrle nasilnom smrću te se nalaze u Čistilištu na 

grupnoj terapiji. Na vrlo zanimljiv i neobičan način prikazano je nastojanje psihijatra da im 

pomogne u pomirdbi s načinom na koji su umrli ne bi li tako mogli počivati u miru. Zamršeni 

odnosi likova, njihovi postupci i suočavanje sa neželjenim osobama i situacijama rezultiraju 

neobičnim, smiješnim i zanimljivim scenama koje gledatelja potiču na razmišljanje 
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4.6.3. Jaskanske balerine svjetske prvakinje  

Jaskanske balerine ponovno su ostvarile 

izniman uspjeh osvojivši čak četiri nagrade na 

svjetskom plesnom natjecanju World Dance 

Masters 2012. u Poreču. Pod vodstvom 

voditeljice Baletnog studija, pedagoginje i 

koreografkinje Svetlane Lukić, polaznice 

trinaestog stupnja Baletnog studija u 

Jastrebarskom nastupile su na World Dance Mastersu u Poreču i oduševile sve 

prisutne.Marta Brkljačić, Jana Frkonja, Ines Majcunić, Gloria Meštrić, Morana Pustaj i Eva 

Režek članice su jaskanskog Baletnog studija i od ove godine su u kategoriji seniora. S 

obzirom na oštru konkurenciju vrhunskih svjetskih plesača i pedagoga, te visoke kriterije 

stručnog žirija ovakav rezultat naših balerina je i više nego izvrstan. Seniorke Baletnog 

studija osvojile su prvo mjesto s «Plesom vatre» iz baleta «Bajadera» L. Minkusate, zatim 

drugo mjesto u kategoriji balet «Španjolskim plesom» iz baleta «Orašar» P.I. Čajkovskog i 

točkom «Rastanak» na glazbu J. M. Zelwera u kategoriji suvremenog plesa.  Treće mjesto 

osvojile su u kategoriji musical theatre točkom «Cell Block Tango» iz mjuzikla «Chicago». 
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5. FINANCIJE 

_____________________________ 

U razdoblju siječanj – lipanj 2012. godine najznačajnije akivnosti bile su usmjerene na: 

financijsko izvještavanje i planiranje, razvoj financijskog upravljanja i kontrola, koordinacija 

aktivnosti vezanih na sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, aktivnosti i 

priprema potrebne dokumentacije radi obavljanja revizije poslovanja grada, te priprema 

projekata odnosno druge dokumentacije vezano na kreditno zaduženje grada. 

→ Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna grada Jastrebarskog za 2011. godinu ukupni 

prihodi i primici utvrđeni su u iznosu od 50.300.122,00 kn, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu 

od 46.331.105,00 kn, te višak prihoda, koji uključuje i sredstva iz prethodnih godina, 

raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 5.129.822,00 kn. 

→ I. Izmjenama i dopunama proračuna grada Jastrebarskog za 2012. godinu utvrđen je novi 

iznos proračuna u iznosu od 62.301.000,00 kn. Slijedom toga, a vezano na kapitalne 

projekte izgradnje komunalne infrastrukture, izgradnja obilazne gradske prometnice GG1-

sjever i GG1-JUG, dječjeg vrtića u Desincu i mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj, donijeta je i 

Odluka o zaduženju grada za navedene projekte u iznosu od 13.500.000,00 kn. 

→ Temeljem Odluke Državnog ureda za reviziju od 27. veljače 2012. obavljana je financijska 

revizija grada Jastrebarskog za 2011. godinu tijekom koje su stavljeni na raspolaganje, kao i 

dostavljena tražena dokumentacija, isprave, izvješća i druge evidencije. 

→ Temeljem Odluke Državnog ureda za reviziju u razdoblju od 21. ožujka do 10. travnja 

2012. obavljana je revizija učinkovitosti naplate prihoda jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave Zagrebačke županije za razdoblje 2008.-2001. 

→ Vezano na primjenu Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o sastavljanju i predaji 

Izjave o fiskalnoj odgovornosti u razdoblju od 06. veljače do 19. ožujka 2012. godine 

zaduženi su svi upravni odjeli radi pripreme sveobuhvatne dokumentacije i sastavljanja 

Upitnika o fiskalnoj odgovornosti prema ustrojstvenim jedinicama, te su imenovani 

koordinatori radi sastavljenog objedinjenog izvješća odnosno Izjave o fiskalnoj odgovornosti 

za 2011. godinu. Slijedom toga, utvrđene su i određene slabosti pa su tijekom ovog 

izvještajnog razdoblja donijeti određeni pravilnici prema nadležnosti upravnih odjela, i to: 

Pravilnik o kontroli namjensko isplaćenih kapitalnih pomoći trgovačkim društvima, Pravilnik o 
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kontroli namjensko isplaćenih donacija vjerskim zajednicama, Pravilnik o kontroli namjesnko 

isplaćenih subvencija i kapitalnih pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima te Pravilnik o kontroli 

namjensko isplaćenih donacija. 

→ Vezano na primjenu Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i 

Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru poduzete su daljnje 

aktivnosti s ciljem učinkovitijeg i djelotvornijeg sustava financijskog upravljanja i kontrola. 

Slijedom toga, u ovom izvještajnom razdoblju, donijeti su sljedeći dokumenti: Odluka o 

imenovanju voditelja i koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole, Pravilnik o registru 

jedinstvenih evidencija grada Jastrebarskog te Pravilnik o stvaranju i praćenju izvršavanja 

ugovornih obveza grada Jastrebarskog. 

Kako čelnik tijela svojom Izjavom o fiskalnoj odgovornosti potvrđuje zakonito, namjensko i 

svrhovito korištenje sredstava, te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog 

upravljanja i kontrola u okviru proračunom utvrđenih sredstava, za očekivati je i u narednom 

razdoblju brojne aktivnosti upravo na ovom području. 

 

Sukladno Planu nabave za proračunsku 2012. Godinu („službeni vjesnik Grada 

Jastrebarskog“ 2/12) kojeg je donio gradonačelnik, kao i Zakonu o javnoj nabavi („Narodne 

novine“ br. 90/11), Grad Jastrebarsko u prvih šest mjeseci 2012. godine proveo je slijedeće 

postupke javne nabave: 

• Održavanje InGDMS sustava za upravljanje dokumentacijom 

• Korištenje i održavanje integralnog informacijskog sustava 

• Održavanje informatičkog sustava i opreme 

• Nabava rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga za Grad Jastrebarsko 

• Pružanje usluga mobilne telefonije 

• Ugovor o najmu fotokopirnih uređaja 

• Najam osobnog vozila za potrebe Grada Jastrebarskog putem operativnog leasinga 

• Pružanje javne govorne usluge u fiksnoj telefoniji i pristupa Internetu 

• Pružanje usluga najma servera 

• Izgradnja bežične mrežne infrastrukture Grada Jastrebarskog 

• Usluga provođenja dezinsekcije na području Grada Jastrebarskog 

• Usluga provođenja deratizacije na području Grada Jastrebarskog 

• Izgradnja vanjske rasvjete u perivoju dvorca Erdödy u Jastrebarskom 
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• Izgradnja mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj 

• Usluge obavljanja higijeničarske službe na području Grada Jastrebarskog. 

 

Od gore navedenih postupaka, provedena su dva postupka javne nabave (6.565.419,96 

kuna), jedan pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave (71.520,00 kuna), 

dok se ostalo odnosi na izravno ugovaranje u ukupnom iznosu od 461.583,90 kuna. Ostala 

izravna ugovaranja provedena su sukladno Planu nabave za proračunsku 2012. Godinu 

(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog 2/12“). 



Grad Jastrebarsko 

Izvješće o radu gradonačelnika         

37 

 

 

0
1

-
0

6
/

2
0

1
2

.
 

6. GOSPODARSTVO 

_______________________________ 

6.1. POLJOPRIVREDA 

6.1.1. Subvencije u poljoprivredi i ruralnom razvoju 

Temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2012. 

godinu, korisnici gradske subvencije su poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, imaju 

prebivalište odnosno sjedište na području Grada Jastrebarskog, imaju podmirene financijske 

obveze prema Gradu Jastrebarskom i poduzećima u kojima je Grad Jastrebarsko pretežiti 

vlasnik,  a ispunjavaju i druge uvjete propisane Programom potpore poljoprivredi. 

6.1.1.1. Uzgoj i držanje pčelinjih zajednica 

Subvencija za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica odobravala se u iznosu od 20,00 kuna po 

pčelinjoj zajednici poljoprivrednom gospodarstvu na temelju potvrde o broju košnica izdane 

od Hrvatskog stočarskog centra ili potvrde izdane od Udruge pčelara „LIPA“. Minimalna 

poticajna količina bila je 25 pčelinjih zajednica. Subvencija za nabavu pčelinjih matica 

odobrila se u iznosu od 50,00 kuna po jednoj matici pčelarskom društvu „LIPA“ na temelju 

računa/ponude. Subvenciju su ostvarila 32 pčelara za 2.553 pčelinjih zajednica u ukupnom 

iznosu od 51,060,00 kuna. Subvencija za nabavu pčelinjih matica u iznosu od 10.000,00 

kuna odobrena je  pčelarskom društvu „LIPA“ za nabavku 200 pčelinjih matica. 

6.1.1.2. Nabava loznih cijepova 

Subvencija nabave loznih cijepova odobravala se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje 

je u 2012. godini posaditi najmanje 400 propisno deklariranih loznih cijepova preporučenih 

kultivara za područje Grada Jastrebarskog sukladno pozitivnim zakonskim propisima. 

Poljoprivredno gospodarstvo mora su biti upisana u Upisnik proizvođača grožđa i vina (osim 

ako sade vinograd prvi put). Subvencija se dodjeljivala se u iznosu od 5,00 kuna po 

posađenom loznom cijepu preporučenih sorata, a za sortu portugizac 7,00 kuna po 

posađenom cijepu. Subvenciju je koristilo 5 vinogradara za posađenih 3.445 cjepova bijelih 

sorata i 2.150 cijepova portugisca, u ukupnom iznosu od 32.275,00 kuna. 
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6.1.1.3. Premija osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala, povrća, cvijeća  

višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, rasplodne stoke, kokoši nesilica 

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 odobrila u visini 25%-tnog iznosa premije 

osiguranja za tekuću godinu, a maksimalni iznos subvencije koji je poljoprivredno 

gospodarstvo moglo ostvariti je 40.000,00 kuna. Grad Jastrebarsko ugovor o osiguranju 

sklopio je s CROATIA OISIGURANJE d.d., Filijala Zagrebački prsten i KVARNER VIENNA 

INSURANCE GROUP d.d.. Za tu namjenu isplaćeno je 267.000,00 kuna. 

 

6.1.1.4. Rad poljoprivrednih i lovačkih udruga 

Sufinanciranje rada udruga poljoprivrednih proizvođača i lovaca, odnosi se na udruge koje su 

registrirane  na području Grada Jastrebarskog ili Zagrebačke županije, a okupljaju 

proizvođače odnosno lovce s područja Grada Jastrebarskog. Iznos sredstava sufinanciranja  

za pojedinu udrugu poljoprivrednih proizvođača i udruge lovaca ovisi o: 

- broju članova udruge 

- aktivnosti udruge; 

- nagradama i priznanjima članova udruge; 

Sredstva potpore koristilo je HRD Jastreb i OPG Šegrt u ukupnom iznosu od 23.000,00 

kuna. 

 

6.1.1.5. Edukativno-obrazovni programi za poljoprivrednike 

Grad Jastrebarsko je u suradnji s Hrvatskom poljoprivrednom komorom organizirao  

radionicu za poljoprivrednike s temama važnim za ostvarivanje potpore sukladno propisima 

EU-a. U tu svrhu, tiskana je i brošura o potporama u poljoprivredi Grada Jastrebarskog za 

2012. godinu. 



Grad Jastrebarsko 

Izvješće o radu gradonačelnika         

39 

 

 

0
1

-
0

6
/

2
0

1
2

.
 

6.1.1.6. Kapitalna pomoć za nabavu opreme 

Kapitalna pomoć odobrila se komercijalnim poljoprivrednim gospodarstvima (obveznici 

poreza na dohodak ili minimalno obveznici PDV-a) za nabavu opreme namijenjene čuvanje, 

skladištenje, preradu i doradu poljoprivrednih proizvoda te udrugama „strojni prsten“ za 

nabavu mehanizacije. Kapitalna pomoć dodjeljivala se u iznosu od 30% ukupno 

dokumentiranih troškova bez PDV-a, a najviše u iznosu do 10.000,00 kuna. Kapitalnu pomoć 

je ostvarilo jedno  poljoprivredno gospodarstvo u iznosu od 10.000,00 kuna. 

 

6.1.1.7. Kapitalna pomoć za izgradnju ili  adaptaciju objekata 

Kapitalna pomoć odobrila se komercijalnim poljoprivrednim gospodarstvima (obveznici 

poreza na dohodak ili minimalno obveznici PDV-a) za izgradnju ili adaptaciju gospodarskih 

objekata s ciljem poboljšanje uvjeta poljoprivredne proizvodnje i prerade. Kapitalnu pomoć 

ostvarili su proizvođači koji imaju registriranu djelatnost i objekt za obradu, preradu i 

uskladištenje proizvoda životinjskog ili biljnog podrijetla na obiteljskim poljoprivrednim 

gospodarstvima. Subvencija se dodjeljivala u iznosu do 30% ukupno dokumentiranih 

troškova bez PDV-a, a najviše u iznosu do  20.000,00 kuna.  Kapitalnu pomoć su ostvarila 

dva poljoprivredna gospodarstva u ukupnom iznosu od 22.805,00 kuna. 

 

6.2. GOSPODARSTVO I TURIZAM 

6.2.1. Nadvožnjak preko pruge u Jastrebarskom gradit će se sljedeće godine  

Na sastanku koji je na inicijativu Grada 

Jastrebarskog održao gradonačelnik 

Jastrebarskog Mihael Zmajlović sa 

predsjednikom uprave Hrvatskih cesta Josipom 

Škorićem te pomoćnicima ministra pomorstva, 

prometa i veza  Nikolom Mendrila i Vladimirom 

Ferdelji dogovoren je plan djelovanja vezan uz 

izgradnju nadvožnjaka preko pruge u Jastrebarskom. Temeljem dogovora sa sastanka,  

Hrvatske ceste će u svojem ovogodišnjem proračunu osigurati sredstva za izradu glavnog i 



Grad Jastrebarsko 

Izvješće o radu gradonačelnika         

40 

 

 

0
1

-
0

6
/

2
0

1
2

.
 

izvedbenog projekta, nakon izrade kojih će uslijediti i potvrda glavnog projekta.  Sljedeći 

korak je sama gradnja nadvožnjaka, izgradnja kojeg će sukladno dogovoru započeti sljedeće 

godine. Grad Jastrebarsko je do sada vlastitim sredstvima financirao izradu idejnog rješenja 

nadvožnjaka preko pruge, a zatražio je i izdavanje lokacijske dozvole. 

 

6.2.2. Perivoj dvorca Erdödy nagrađen u akciji „Volim Hrvatsku – Zeleni cvijet 2012“  

U sklopu akcije „Zeleni cvijet 2012“, prema rezultatima županijske komisije Jaska ima 

najljepši park i najbolju turističku zanimljivost u Zagrebačkoj županiji. Hrvatska turistička 

zajednica i sustav turističkih zajednica provode projekt "Volim Hrvatsku" od 2000. godine. 

Projekt se provodi s ciljem uključivanja što većeg broja subjekata javnog i privatnog sektora u 

očuvanje, unapređenje i zaštitu okoliša i turističkog prostora te poboljšanje raznovrsnosti i 

kvalitete ukupne turističke ponude. Osmišljenim i koordiniranim aktivnostima na realizaciji 

projekta "Volim Hrvatsku", kontinuirano se pridonosi pozicioniranju Hrvatske kao zemlje koja 

je sigurna, privlačna i ugodna za boravak njezinim stanovnicima i turistima. Završnica 

ocjenjivanja županijskog natječaja za najbolje uređene gradove i turistička mjesta, te 

pojedinačne lokacije u kategorijama iz Pravilnika akcije „Volim Hrvatsku - Zeleni cvijet 2012“ 

 provedena je obilaskom komisije, nakon čega je donesena odluka o najboljim kandidatima. 

Turistička zajednica grada Jastrebarskog 

kandidirala je u tri kategorije, a rezultati su 

slijedeći: 

- u kategoriji  park u gradu/mjestu, kandidiran je 

PARK OKO DVORCA ERDÖDY, hortikulturni 

spomenik i osvojeno je  1. MJESTO 

 

- kao najzanimljiviju turističku ponudu kandidirana je PLEŠIVIČKA  VINSKA CESTA i 

osvojeno je također 1. MJESTO 

 

- GRAD JASTREBARSKO je kandidiran u kategoriji uređenost mjesta kao cjeline s  kojim je 

osvojeno 3. MJESTO. 

Osvojena prva mjesta: park oko dvorca Erdödy i Plešivička vinska cesta nastaviti će 

natjecanje na državnoj razini. Grad Jastrebarsko već tradicionalno osvaja izvrsne rezultate u 
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sklopu akcije Volim Hrvatsku - Zeleni cvijet. Sudjelovanjem u ovoj akciji Grad Jastrebarsko 

oplemenjuje svoj turistički prostor, stvara klimu dobrodošlice u našem Gradu te podiže razinu 

svijesti o značaju turizma za podizanje ukupne kvalitete življenja. 

 

6.2.3. Predstavljen poduzetnički impuls 

U prepunoj dvorani Centra za kulturu grada 

Jastrebarskog svečano je predstavljen program 

Ministarstva poduzetništva i obrta „Poduzetnički 

impuls“. Na gospodarskom forumu na kojem su 

sudjelovali ministar Gordan Maras, 

gradonačelnik Jastrebarskog Mihael Zmajlović, 

predsjednik Udruženja obrtnika Stipe Bučar, 

jaskanski poduzetnici, obrtnici te zainteresirani građani mogli su doznati sve prednosti 

sudjelovanja u programu Poduzetnički impuls koji ima za cilj pokrenuti hrvatsko 

gospodarstvo. Vodstvo grada Jastrebarskog svjesno je koliko je nužna pomoć malim i 

srednjim poduzetnicima kao i obrtnicima jer je upravo zahvaljujući njima stopa 

nezaposlenosti u Jaski skoro dva puta manja nego u ostatku Hrvatske. Upravo je stoga 

Poduzetnički impuls koje je iniciralo Ministarstvo poduzetništva i obrta prava i konkretna 

mjera koja će pomoći mnogima obrtnicima i malim poduzetnicima u Hrvatskoj pa i u 

Jastrebarskom. 

 

6.2.4. „Kupujmo hrvatsko“ u Jastrebarskom 

Ovogodišnja akcija Hrvatske gospodarske komore 

“Kupujmo hrvatsko” i pridružena joj akcija “Vrijedne 

ruke” održana je na jaskanskom Sajmištu čijem su 

se otvorenju pridružili i Župan Zagrebačke županije 

Stjepan Kožić te obnašatelj dužnosti gradonačelnika 

Jastrebarsko Zvonimir Novosel sa zamjenikom 

Stipom Bučarom. Cilj ove 14-te po redu akcije 

“Kupujmo hrvatsko” je promovirati kvalitetne hrvatske proizvode, ponajviše one sa 

znakovima “Izvorno hrvatsko” i “Hrvatska kvaliteta”, ali i ukazati na važnost kupnje domaćih 
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proizvoda kako bi se pridonijelo jačanju hrvatske industrije. Ujedno, akcijama ovakvog tipa 

potpomaže se proizvodnja, veći izvoz, a potiču se nova zapošljavanja. Ovom prigodom su 

brojni obrtnici, tvrtke i poljoprivredna gospodarstva kao i individualni proizvođači, na velikom 

izložbenom prostoru jaskanskog Sajmišta predstavili svoje proizvode i usluge s mogućnošću 

prodaje po promotivnim cijenama. Znak “Hrvatska kvaliteta” do sada je dobio 231 proizvod, 

dok znak “Izvorno hrvatsko” nosi 122 proizvoda. Već se treću godinu uzastopce u sklopu 

„Kupujmo hrvatsko“ održava i akcija „Vrijedne ruke“ koja nastoji promovirati proizvode i 

proizvođače vrijednih ruku koji svojim radom, znanjem i umijećem pridonose razvoju 

različitosti hrvatskoga gospodarstva, a istodobno ostvaruju dobrobit za sebe i svoju obitelj. 
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7. STAMBENO-KOMUNALNI POSLOVI, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA 

OKOLIŠA 

________________________________________________________________________ 

7.1. PROMET  

7.1.1. Postavljene signalizacijske oznake za Plešivičku vinsku cestu i PP Žumberak 

Samoborsko gorje  

Na inicijativu Grada Jastrebarsko i Turističke 

zajednice, Autocesta Rijeka-Zagreb postavila je 

signalizacijske oznake na 20-om kilometru A1 za 

Plešivičku vinsku cestu i Park prirode Žumberak 

Samoborsko gorje. Kompletan proces izrade i 

postavljanja signalizacijskih oznaka financirala je 

Autocesta Rijeka-Zagreb. Postavljanjem turističke signalizacije na autocesti A1 čvor 

Jastrebarsko, završen je projekt prometne i turističke signalizacije kojim se podiže nivo 

kvalitete turističke infrastrukture kojom će uvelike biti olakšan dolazak posjetitelja.Ovakav tip 

signalizacije je i više nego dobrodošao pred turističku sezonu, a ujedno Vas obavještavamo 

kako će kroz tjedan dana biti vraćena ploča s oznakom Jastrebarsko, koja je nedavno, zbog 

uvođenja novog izlaznog čvora, bila uklonjena s ulaza na autocestu u Lučkom. 

 

7.2. KVALITETA ŽIVOTNOG PROSTORA 

7.2.1. Infrastruktura 

Grad Jastrebarsko ovog ljeta započinje s izgradnjom tri velika kapitalna projekta komunalne 

infrastrukture. Radi se o izgradnji obilazne gradske prometnice GG1 – sjever i GG1 – jug, 

dječjem vrtiću Radost Desinec i izgradnji mrtvačnice u Sv. Jani. Dio sredstava potrebnih za 

izgradnju ovih za grad značajnih i razvojnih projekata osigurat će se iz sredstava  Hrvatske 

banke za obnovu i razvitak, a o uvjetima pod kojima će Grad Jastrebarsko koristiti 

spomenuta sredstva raspravljat će i Gradsko vijeće grada Jastrebarskog na svojoj sutrašnjoj 

sjednici. 
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Inače sredstva Hrvatske banke za obnovu i razvoj namijenjena su ovakvim spomenutim 

projektima i u odnosu na uvjete poslovnih banaka značajno povoljnija, a i uobičajeno  je da 

se ovakvi veliki projekti  ne financiraju vlastitim sredstvima, posebno ne u jednoj 

proračunskoj godini.Grad Jastrebarsko je zbog dobrog planiranja proračuna, te činjenice da 

je unatrag dvije godine pripremljena i izrađena  kompletna dokumentacija za ove velike 

kapitalne projekte, o kojima se godinama pričalo samo deklarativno, danas u mogućnosti 

koristiti sredstva Hrvatske banke za obnovu i razvoj.  

S ovim novim opterećenjem Grad Jastrebarsko će biti zadužen manje od 7%  te nema 

nikakve opasnosti,  s obzirom da se radi o više od  tri puta manjem zaduženju od zakonom 

dozvoljenog, da bi Grad u budućnosti mogao imati poteškoća sa servisiranjem svoje obveze 

prema banci. Uostalom  potvrda o tome s pravom se očekuje i od Ministarstva financija. 

Planiranim projektima doprinijet će se razvoju grada Jastrebarskog te riješiti problem 

prekapacitiranosti dječjeg vrtića u našem gradu kao i riješiti dugogodišnji problem oko 

izgradnje mrtvačnice u Sv. Jani. Gradsko vijeće će na sutrašnjoj sjednici raspravljati i o 

izvješćima o radu za 2011. Vatrogasne zajednice, Zajednice kulturno umjetničkih udruga, 

Sportske zajednice, Gradskog društva Crvenog križa, Centra za kulturu Jastrebarsko i dr. 

 

7.2.1.1. Gradnja komunalne infrastrukture  

Tijekom prvih šest mjeseci gradnja komunalne infrastrukture uključila je: 

- provedena javna nabava za nogostup u Volavju, 

- provedena javna nabava za cestu Donja Reka-Pavlovčani, 

- izrađena projektna dokumentacija za pješački most u parku Erdödy 

- izrađena projektna dokumentacija – Idejni projekt denivelacije križanja državne ceste D310 

i željezničke pruge u Jastrebarskom te dobivena Lokacijska dozvola 

- izrađena projektna dokumentacija – Idejni i Glavni projekt  mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj 

za koju je dobivena Lokacijska dozvola te predan zahtjev za dobivanje Potvrde glavnog 

projekta 

- izrađena projektna dokumentacija – Glavni i Izvedbeni projekti prometnice GG1-JUG i 

GG1-SJEVER te predani zahtjevi za dobivanjem Potvrde glavnog projekta  
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- izrađene i usvojene Ciljane izmjene i dopune Stambene zone uz GG1 u Jastrebarskom, 

- početak izrade V.ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog, 

-početak izrade II.ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Pečkarica, 

- provedena javna nabava za izgradnju vanjske rasvjete u parku Erdödy. 

 

7.2.1.2. Održavanje komunalne infrastrukture 

Tijekom prvih šest mjeseci održavanje komunalne infrastrukture uključilo je: 

- pripreme za rekonstrukciju dijela Strossmayerovog trga i Ulice kralja Tomislava u 

Jastrebarskom, 

- asfaltiranje prostora ispred DVD Petrovina, 

-asfaltiranje prostora ispred DVD Črnilovec, 

- asfaltiranje nerazvrstanih cesta na Gornjoj Reki (Horvatov breg i odvojak uz DIR Rubinić) 

- rekonstrukcija mosta u Domagoviću, 

- sanacija asfalta, uređenje nerazvrstanih cesta (navoz pijeska, iskop graba, uređenje 

bankina, malčiranje…), postava potrebne vertikalne signalizacije. 

 

7.2.1.3. Gradnja komunalnih vodnih građevina  

Tijekom prvih šest mjeseci gradnja komunalnih vodnih građevina uključila je: 

-izgradnja produžetaka vodovoda (Petrovina-Rastoki, Pavlovčani, Krcivoji, Novaki, 

Cvetković), 

-izrada projektne dokumentacije za kolektore odvodnje u dužini 32 000 m. 

 

7.2.1.4. Zaštita spomenika kulturne baštine 

Tijekom prvi šest mjeseci zaštita kulturne baštine uključila je: 
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-obnova vanjske stolarije na zgradi gradske uprave, 

-nastavak radova na uređenju Žitnice (vanjsko stepenište) i parka Erdödy (IPA-Probuđena 

kulturna baština). 

 

7.2.2. Najznačajniji radovi tijekom prvih šest mjeseci 2012. godine 

7.2.2.1. Novo lice centra Jaske 

Ulica kralja Tomislava, u dionici od semafora do 

pošte, bila je raskopana u potpunosti, a sanacija 

je započela iskopom materijala u trupu 

prometnice. Radnici gradskih tvrtki Vode i Ceste 

Jastrebarsko radili su na kompletnoj 

rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije, te na izradi 

prometne posteljice. Ujedno, rezao se i razbijao 

asfalt  kolnika i nogostupa, nakon čega je 

provedeno iskolčenje i iskop kanalizacijskih i vodovodnih rovova te polaganje cijevi u rovove i 

zatrpavanje istih. Tijekom izvođenja radova na obnovi i sanaciji ulice Kralja Tomislava 

postavljeni su cestovni i parkovni rubnjaci, ugrađen je tamponski materijal u samu 

prometnicu i nogostup, a ugrađene su i slivničke rešetke. Ujedno, radnici su izrezali i asfalt 

kolnika kako bi se nogostup što lakše spojio s postojećim asfaltom, a ugradili su i cestovne te 

rampe za invalide čime su javne gradske površine postale pristupačne svim sugrađanima. 

Postavljanjem horizontalne prometne signalizacije završeni su radovi na sanaciji spomenute 

prometnica, čija je dotrajalost iziskivala radove ovakvog tipa. Od sada će se promet moći 

odvijati nesmetano, a sam centar grada dobio je novo ruho. 

 

7.2.2.2. Provedena sanacija ulaza u Jasku iz smjera autoputa 

Na inicijativu Grada Jastrebarsko, Hrvatske ceste krenule su u 

rekonstrukciju državne ceste D310 u duljini od 1 400 metara. 

Vrijednost sanacije iznosi oko milijun kuna. Hrvatske ceste 

trenutno provode rekonstrukciju državne ceste D310 koja spaja 

izlaz/ulaz na autocestu i vodi prema Jastrebarskom prolazeći 
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kroz Teslinu i Cvetkovačku ulicu. Riječ je o sanaciji oštećenih dijelova spomenutog poteza te 

rješavanje problema ispuha na potezu od pruge prema Cvetkovačkoj ulici. Grad 

Jastrebarsko je inicirao sanaciju državne ceste D310 ponajviše iz razloga što je riječ o 

prometnici koja prolazi gospodarskom zonom, a ujedno je i riječ o dijelu koje je opterećeno 

velikim brojem vozila. Sanacijom ovog tipa povećati će se i sigurnost svih sudionika u 

prometu. 

7.2.2.3. Uređenje dvorišta DVD-a Petrovina 

Gradska tvrtka Ceste Jastrebarsko d.o.o. završila je sanaciju 

dvorišnog prostora Dobrovoljnog vatrogasnog društva u 

naselju Petrovina. Sanirano je dvorište DVD-a Petrovina, u 

sklopu čije je sanacije riješeno i pitanje odvodnje oborinskih 

voda. Riječ je o sanaciji površine od 500 metara kvadratnih 

koja je sada asfaltirana u cijelosti. Vrijednost projekta je oko 160,000.00 kuna. S obzirom na 

aktivnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Petrovine sanacija ovakvog tipa bila je i više 

nego potrebna.  

7.2.2.4. Održavanje javnih zelenih površina 

Gradska tvrtka Ceste d.o.o. radila je i na održavanju 

javnih zelenih površina na području Grada. U sklopu 

održavanja javnih zelenih površina na području 

Grada, posađeno je i ljetno sezonsko cvijeće na 

travnatoj površini ispred Dječjeg vrtića „Radost“, zatim 

u ulici Vladka Mačeka ispred Vrbosa, te na potezu 

križanja Cvetkovića i državne ceste D1. Ujedno, vrši 

se i košnja trave na javnim površinama, a sve u cilju uljepšavanja našeg Grada. 

7.2.2.5. Završeno uređenje platoa u Črnilovcu i odvodnih kanala u Vlaškovcu  

Na području Grada Jastrebarsko završeno je uređenje i 

asfaltiranje odvodnih kanala na području spojne ceste 

Prhoć-Vlaškovec, točnije u samom naselju Vlaškovec. 

Ujedno, dovršena je i sanacija platoa ispred vatrogasnog 

doma u naselju Črnilovec. Gradska tvrtka Ceste 

Jastrebarsko d.o.o. je nakon završenih radova sanacije asfaltiranja prometne površine na 
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Donjoj Reki, završila i sanaciju platoa ispred vatrogasnog doma u Črnilovcu. U proljetnom 

ciklusu radova na održavanju gradskih i prigradskih prometnica, kao i kanala, završeno je 

uređenje i asfaltiranje odvodnih kanala u naselju Vlaškovec. Riječ je o spojnoj cesti Prhoć-

Vlaškovec u duljini od 200 metara. 
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8. PROJEKTI 

_______________________________________________ 

8.1. EU PROJEKTI 

Provedene aktivnosti u sklopu provedbe projekta „Probuđena kulturna baština“ u razdolju 

01.01.2012. do 30.lipnja 2012. bile su slijedeće: 

- Obnova i nadzor nad obnovom perivoja Erdödy u Jastrebarskom, 

- Arheološka istraživanja, 

- Obnova crkve sv. Vida. 

- EE vrtići 

8.1.1. Obnova i nadzor nad obnovom perivoja Erdödy u Jastrebarkom  

Projekt „Probuđena kulturna baština“, čija je provedba 

krenula predstavljanjem projekta javnosti u srpnju 2011., 

posljednjih se šest mjeseci intenzivirao. Projekt obuhvaća 

obnavljanje pet objekata kulturno-povijesnog značaja našeg 

kraja, a koji su usko vezani uz vlasteline Erdödy. U skladu s 

aktivnostima projekta završena je obnova objekta „Žitnica“ 

ispred dvorca Erdödy u gradu Jastrebarskom. Radovi na obnovi objekta „Žitnica“ započeli su 

27.09.2011. Ukupna vrijednost radova iznosi 1.415.178,00 HRK. Javni natječaj za obnovu 

objekta proveden je po vrlo kompliciranoj PRAG proceduri. 

U sklopu obnove uređen je perivoj oko zgrade „Žitnice“. 

Tako je uređeno preko 3500 kvadratnih metara travnjaka, 

posađena su brojna drveća, grmlja i živice, a zasađeno je i 

cvijeće. Ujedno, postavljen je i manifestacijski plato ispred 

objekta „Žitnice“. Trenutno se obnavlja „zona B“, odnosno 

prostor od ulice Zrinski Frankopana do objekta Žitnica, a 

obnova se odvija prema krajobrazno-arhitektonskom projektu koji je izradio Ured ovlaštenog 

krajobraznog arhitekta - Robert Duić.  
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„Žitnica“ će se zajedno s ostalim značajnim lokacijama i 

obnovljenim objektima kulturne baštine  povezati u 

prekogranični kulturni put, koji će kao takav biti  obilježen 

postavljanjem informativnih ploča kod svih obnovljenih 

objekata te će biti tiskana promocijska brošura. Table 

odnosno točke koje će table označivati bit će pojedinačne 

stanice prekograničnog puta. U okviru projekta organizirat će se zajedničke izložbe na tri  

lokacije od kojih jedna u našem Gradu, a isto tako će se izvesti i studija prekograničnih 

kulturno-povijesnih veza koja će na tim izložbama biti prezentirana. Sve ove spomenute  

aktivnosti bit će  poduprte informiranjem i promidžbom što će zasigurno  imati utjecaj i na 

razvoj turizma na cijelom ovom području kao i na razvoj kraja uopće. 

8.1.2. Arheološka istraživanja 

Jedna od planiranih, te odobrenih aktivnosti, u sklopu 

provedbe operacije „Probuđena kulturna baština“ su i 

arheološka istraživanja koja se provode ispred te unutar 

dvorca Erdödy u Jastrebarskom. Diplomirana 

arheologinja i povjesničarka umjetnosti Dženi Los 

voditeljica je ovog projekta čija, ukupna vrijednost radova 

iznosi približno 50.000,00 kuna. Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje arheoloških slojeva 

lokaliteta i njihovo povezivanje sa građevinskom strukturom dvorca. 

Nakon provedenih sondažnih istraživanja na ukupnoj površini od oko 160m2, dobiveni 

rezultati koristiti će se za daljnja istraživanja i studije, čija je izrada neophodna za početak 

obnove dvorca Erdödy. 

Na temelju poznatog opisa tlocrta iz 1511. godine iz budimpeštanskog državnog arhiva, ovim 

istraživanjem traži se spoj između toga tlocrta i novijih nadogradnji. Prema duljini zidova i 

starim nacrtima određuje se starost pojedinog promatranog dijela, tj. prema temeljima i 

načinu zidanja utvrđuje se približna godinu izgradnje. Ova istraživanja su krucijalna za 

uspješnu provedbu projekta Probuđena kulturna baština. 
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8.1.3. Obnova crkve svetog Vida  

Jedna od projektnih aktivnosti u sklopu projekta „Probuđena 

kulturna baština“, za koji je odobreno sufinanciranje iz fonda 

pretpristupne pomoći IPA prekogranična suradnja Slovenija 

Hrvatska 2007.-2013. je i obnova crkve Sv.Vida u Jamničkom 

Podgorju. Radovi na obnovi crkve svetog Vida započeli su 18. 

lipnja 2012.godine, a ukupna vrijednost investicije iznosi 948.123,43 kn.  Pošto su vremenski 

uvjeti to dozvoljavali, izvođač radova, tvrtka Graditelj Bohaček, uspjela je odraditi planirane 

radove, pa se do sada u obnovu objekta uložilo nešto više od 100.000,00 kn. Do sada su 

odrađeni pripremni radovi na gradilištu, rušenje i demontaža te zemljani radovi, a započelo je 

i zidanje zida iza oltara. Stručni nadzor na obnovom objekta provodi Ured ovlaštenog 

arhitekta Renata Cottieroa.  

Nakon izvršenih zidarskih, tesarskih, krovopokrivački, limarskih te stolarskih radova, crkva 

svetog Vida u Jamničkom Podgorju trebala bi biti obnovljena do kraja studenoga. 

Podsjetimo, obnova crkve svetog Vida će se sa 85%, odnosno 805.904,92 kn sufinancirati iz 

fonda pretpristupne pomoći IPA SI-HR 2007.-2013., dok će se preostali dio, 15% sredstava, 

odnosno 142.218,51 kn osigurati iz proračuna Općine Pisarovina. 

 

8.1.4. EE vrtići - Mreža niskoenergetskih vrtića prekograničnog područja 

U sklopu Operativnog program IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. Grad Jastrebarko je u 

suradnji s vodećim partnerom Regea-om (Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne 

Hrvatske) kandidirao projekt pod nazivom Mreža niskoenergetskih vrtića prekograničnog 

područja, skraćeno EE vrtići. Glavni prioritet ovog projekta je održivo upravljanje prirodnim 

resursima, tj. zaštita okoliša. Vrjednost projekta je 186 317 EUR, a zatraženi iznos IPA 

projekta iznosi 158 370 EUR. U projekt su još uključeni Grad Klanjec, Grad Ptuj, Lokalna 

energetska agentura Spodnje Podravje, Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – 

Bela krajina 
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9. OSTALE AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA – promocija, suradnja, protokol, 

događanja 

__________________________________________________  

9.1. SURADNJA 

9.1.1. Grad Jastrebarsko potpisao Operativni sporazum o sudjelovanju u radu „One-

stop-service-centra“  

Predstavnici Ministarstva poduzetništva i obrta, Zagrebačke županije, Regionalne razvojne 

agencije Zagrebačke županije i 31 organizacije zajedno sa Gradom Jastrebarsko, potpisali 

su jučer Operativni sporazum o sudjelovanju u radu One-stop-service-centra. Navedeni 

Projekt organiziran je od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, koje je 

razvilo Program certificiranja regija za ulaganja – ICPR (Investment Certification Programme 

for Regions) kako bi se osigurala zadovoljavajuća informiranost ulagača o svim 

mogućnostima koje postoje u pojedinim županijama na području RH, kao podloge za 

odlučivanju o tome koje će regije uzeti u 

obzir pri odabiru lokacije za ulaganje. 

Projekt je sufinanciran sredstvima EU kroz 

IPA program, te traje do listopada 2012. 

godine. U ime Grada Jastrebarsko 

Operativni sporazum potpisao je zamjenik 

gradonačelnika Stipe Bučar.  

Ovime će se odsad usluge ulagačima pružati u tzv. „One Stop Service Centru“, tj. 

jedinstvenom informacijskom virtualnom mjestu, na kojem investitori mogu dobiti sve 

relevantne informacije za razvoj planirane buduće investicije.  Poseban naglasak biti će na 

upravljanju odnosa te pružanju usluga klijentima. Na taj način, ulagaču će se uštedjeti 

vrijeme i resursi te će se značajno ubrzati i olakšati proces pokretanja projekata u županiji. 

Za potencijalne inozemne ulagače važno je da postoje osobe kojima će se moći obratiti za 

sve informacije koje su im potrebne da bi uložili u neki projekt, i još je važnije da ih mogu 

dobiti na jednom mjestu. Ovim projektom to će biti i osigurano, a takva usluga omogućiti će 

ulagačima da svoje poslovanje razviju uz još manje birokratskih prepreka, problema i 

kašnjenja. 
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9.1.2.. Gradonačelnik Zmajlović sudionik međunarodne konferencije ZagREb 2012  

Na osmoj međunarodnoj konferenciji o hrvatskom 

tržištu nekretnina ZagREb 2012. gostovao je i Mihael 

Zmajlović, gradonačelnik Jastrebarskog, saborski 

zastupnik i predsjednik saborskog Odbora za 

prostorno uređenje i graditeljstvo.  

U panel diskusiji pod nazivom „REzgovarajmo: Mozaik vizura“ sudionici panela razgovarali 

su o trendovima na tržištu nekretnina, novim projektima i investicijskim ciklusima u Republici 

Hrvatskoj. Mihael Zmajlović predstavio je projekte grada Jastrebarskog koji se financiraju iz 

Europskih fondova, pojasnio je zašto je Jaska privlačna za strane ulagače i koje su to 

strateške prednosti koje je u ožujku ove godine i Financial Times prepoznao proglasivši 

Jastrebarsko jednim od deset gradova europske budućnosti za regiju Južne Europe koji su 

uspješni u privlačenju stranih investicija. 

 

9.1.3. Jaskanski gradonačelnik i saborski zastupnik Zmajlović u Kopenhagenu 

Mihael Zmajlović sudjelovao je u Kopenhagenu na 

dvodnevnom sastanku predsjednika 

parlamentarnih odbora za klimu, energetiku, 

graditeljstvo i promet u okviru danskoga 

predsjedanja Europskom unijom.  

Poziv su uputili predsjednik Parlamenta Danske 

Mogens Lykketoft, predsjednik Odbora za klimu, energetiku i graditeljstvo Steen Gade te 

predsjednik Odbora za promet Benny Engelbrecht, a tema sastanka bila je energetska 

učinkovitost u proizvodnji, građevinama i prometu. Tom je prilikom predstavnik Europskog 

parlamenta uvodno izvijestio o Prijedlogu Direktive o energetskoj učinkovitosti te prezentirao 

stajališta i preporuke Europskoga parlamenta. Prvog dana sastanka govorilo se o 

energetskoj učinkovitosti u proizvodnji i građevinama, s naglaskom na iskustva energetskog 

sektora u Danskoj s uredbom koja potiče ulaganja u obnovljive izvore energija i uštedu 

energije, te o građevinama građenim u skladu s energetskom učinkovitošću i zaštitom 

okoliša, arhitektonskoj integraciji energetski učinkovitih komponenti, solarnim ćelijama, 

izolaciji i održivom urbanizmu. 
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9.1.4. Francuski veleposlanik posjetio Jastrebarsko  

Gradonačelnik Mihael Zmajlović primio veleposlanika Republike Francuske Jérôme 

Pasquiera. Središnja tema razgovora bio je međunarodni uspjeh Jastrebarskog na listi 

Financial Timesa prema kojoj je Jaska jedan od deset europskih gradova budućnosti za 

privlačenje stranih direktnih investicija. 

Veleposlanik je čestitao gradonačelniku i cijelom 

kabinetu, izrazio zadovoljstvo viđenim u 

Jastrebarskom te  istaknuo da je Jastrebarsko 

napravilo veliki posao te da je gradska uprava 

vrlo dobro pripremljena u odnosu prema 

domaćim i stranim ulagačima. Uspješan proces 

privlačenja inozemnog kapitala i provođenje projekata koji se financiraju iz pretpristupnih 

fondova Europske Unije iznimno je važan za razvoj kako Jastrebarskog, tako i Hrvatske, 

naglasio je veleposlanik g. Jérôme Pasquiera. Gradonačelnik Zmajlović je istaknuo da će se 

u sljedećem razdoblju nastaviti provoditi aktivnosti na privlačenju investitora te izrazio želju 

da će i njegova Ekselencija putem gospodarske diplomacije prezentirati potencijale 

Jastrebarskog. Govoreći o pripremama Hrvatske za pristupanje Europskoj Uniji, Zmajlović je 

izrazio optimizam rekavši da vjeruje kako će građani Jastrebarskog biti spremni na to, a da 

se Grad Jastrebarsko priprema za ulazak pokazuje i priznanje kojim je Jastrebarsko 

proglašeno europskim gradom budućnosti.  

 

9.1.5. Grad Jastrebarsko na Konferenciji o programu „Europa za građane“  

Predstavnici grada Jastrebarskog sudjelovali su na konferenciji o promicanju i stvaranju 

partnerstva između slovenskih i hrvatskih gradova u Mariboru, a sudjelovat su i u 

veleslalomskoj utrci predstavnika jedinica lokalne samouprave koje Skupnost občin Slovenije 

organizira već deset godina na Snježnom stadionu u Mariboru. Iz programa „Europa za 

građane“ svoje aktivnosti mogu financirati jedinice lokalne samouprave, udruge civilnog 

društva i druge neprofitne organizacije, sportska udruženja, obrazovne ustanove, mreže 

volontera i organizacije aktivne u volonterstvu. 
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9.2. PROMOCIJA JASKANSKOGA KRAJA 

9.2.1. Jaskanski susreti 

Ovogodišnja sezona emisije Radio Jaske 

„Jaskanski susreti“ počela se emitirati prije 

godinu dana i održavala se svaki tjedan u 

drugom naselju. Cilj emisije je predstavljanje 

povijesti naselja jaskanskoga kraja, običaja, 

kulturne baštine, zanimljivosti i ljudi. Na 

Sajmištu je održana velika proslava završnice 

emisije gdje se na brojnim štandovima predstavilo ukupno 58 naselja, uz koje su svoje 

djelovanje predstavili i Lovni ured Jastrebarsko, Vatrogasna zajednica, Pčelari „Lipa 

Jastrebarsko“, Sportska zajednica Grada, Klub prijatelja dobrog vina, Udruženje obrtnika 

Jastrebarsko, Likovno društvo Ljubo Babić te Repro Eko. Cjelokupni događaj započeo je 

svečanom povorkom od hotela Jaska glavnom ulicom do Sajmišta. U povorci su osim 

poznatih Svetojanskih mažoretkinja sudjelovali i konjanici, veliki puhački orkestar Vatrogasne 

zajednice Grada Jastrebarskog, zastavničari sa zastavom svakog DVD-a, lovci u odorama 

sa zastavama lovačkih društava te brojni KUD-ovi. Posjetiteljima je posebno zanimljiv bio 

štand Kreator racinga na kojem je Jaskanac Davorin Štetner, ujedno vlasnik prava za 

prijenos utrka Formule 1, izložio primjerak formule s kojom je nedavno pobjedio na utrci u 

Italiji. Na Sajmištu se osim prezentaciji brojnih udruga, moglo prisustvovati i  revijalnoj 

konjičkoj utrci ’’Raga derbi’’, nogometnoj utakmici između veterana svih 58 naselja i veterana 

Jaske te u turniru naselja u stolnom nogometu, dok su se lovci i vatrogasci pobrinuli za 

pripremanje kotlovine i gulaša. 
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9.3. VAŽNA PRIZNANJA GRADA 

9.3.1. Jastrebarsko među 20 gradova koji pokreću Hrvatsku  

Hrvatsko izdanje svjetski priznatog 

poslovnog časopisa Forbes u 

svibanjskom izdanju za 2012. godinu, 

uvrstilo je grad Jastrebarsko na listu 

dvadeset gradova koji pokreću Hrvatsku. 

Dobra prometna povezanost, povoljan 

geostrateški položaj, izvrstan potencijal 

za vinski i seoski turizam, dvostruko niža 

stopa nezaposlenosti od hrvatskog prosjeka, strategija privlačenja stranih investicija te 

uspješnost u povlačenju sredstava iz pretpristupnih fondova Europske unije ključni su 

čimbenici prema kojima je Jaski pripalo mjesto među dvadeset gradova pokretača Hrvatske. 

9.3.2. Grad Jastrebarsko jedan od europskih gradova budućnosti  

Ugledni časopis Financial Times je u Cannesu proglasio Jastrebarsko jednim od „Europskih 

gradova budućnosti Južne regije Europe za 2012/2013. godinu“.  U sklopu natjecanja za 

europske gradove i regije budućnosti koje na godišnjoj razini organizira posebno izdanje 

Financial Timesa za direktna strana ulaganja, 

Jastrebarskom je pripalo sedmo mjesto na ljestvici 

od deset europskih gradova Južne Europe koji su 

uspješni u promoviranju strategije za privlačenje 

direktnih stranih investicija. Prvo mjesto na ljestvici 

u regiji Južne Europe zauzela je Barcelona, dok je 

na ukupnoj razini svih gradova i regija Velika regija 

Stockholma ocijenjena europskom regijom budućnosti, a London je i treću godinu  za redom 

proglašen europskim gradom budućnosti. 

Kategorije i kriteriji po kojima je stručna ocjenjivačka skupina donijela odluku su ekonomski 

potencijal, omjer ulaganja i troškova, ljudski potencijali, infrastruktura, kvaliteta života, 

prijateljsko poslovno okruženje kao i promotivna strategija za privlačenje direktnih stranih 

investicija. Mjesto na top listi europskih gradova i regija budućnosti ujedno predstavlja i 

preporuku ekonomskog lista za lokacije u koje treba ulagati u narednom razdoblju. 
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10. ZAVRŠNA RIJEČ 

__________________________________________________  

U razdoblju od siječnja do lipnja 2012. godine, koje je predmet ovog polugodišnjeg izvješća, 

rad Grada Jastrebarskog i Gradske uprave ocjenjujem iznimno uspješnim. Ova ocjena ne 

temelji se na subjektivnoj procjeni već na potkrijepljenim činjenicama. Među najvažnijim 

projektima izdvojio bih projekt „Probuđena kulturna baština“ koji svakim danom pokazuje 

iznimne rezultate, a važno priznanje perivoju dvorca Erdödy je i nagrada akcije „Volim 

Hrvatsku – Zeleni cvijet 2012“. Grad Jastrebarsko ocijenjen je prema izboru Financial Timesa 

kao jedan od deset europskih gradova budućnosti Južne Europe ali i jedan od dvadeset 

gradova koji pokreću Hrvatsku prema Forbes magazinu iz razloga što kontinuirano ulaže u 

svoje kako poslovne, tako i turističke potencijale.  

Nastavljamo s podizanjem kvalitete životnog prostora na način da smo završili mnoge 

projekte vezane uz infrastrukturu. Jedna od najvećih investicija spomenutog razdoblja 

sanacija je samog centra Grada, točnije ulice kralja Tomislava od semafora do pošte. Valja 

spomenuti i brojne projekte vezane uz naše najmlađe. Ljetna igraonica, škola u prirodi, rad s 

najtalentiranijima i neizostavna naknada za opremu novorođenčadi projekti su koji izuzetno 

doprinose razvoju Grada, a jednakim intenzitetom nastavljeni su i projekti za sugrađane treće 

životne dobi kroz informatičku radionicu, vježbanje i brojne druge akcije. 

Siguran sam da je i iz ovog izvješća vidljivo kako su sve moje aktivnosti, kao i aktivnosti mog 

prethodnika Mihaela Zmajlovića te zamjenika Stipe Bučara, kao i svih zaposlenika Gradske 

uprave, bile usmjerene prema realizaciji programa za koji smo preuzimajući odgovornost za 

vođenje grada dobili povjerenje naših sugrađana. 

 

U Jastrebarskom, 13. rujna  2012. 

       Obnašatelj dužnosti gradonačelnika 

        zamjenik gradonačelnika 

                  Zvonimir Novosel, dipl. ing. 


