
                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 

GRADSKO VIJEĆE 

Odbor za komunalne djelatnosti, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

KLASA: 021-06/15-01/19 

URBROJ: 238/12-01-15-2 

Jastrebarsko, 7. srpnja 2015. 

ZAPISNIK 

 

s 13. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog 

vijeća Grada Jastrebarskog, održane 7. srpnja 2015. godine u 20,00 sati u Gradskoj vijećnici u 

Jastrebarskom, Strossmayerov trg 13.  

 

NAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Dražen Vinšćak, Goran Rački i Tomislav Ciban. 

 

NENAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Dubravko Popović i Stjepan Bakšić. 

 

NAZOČNI GOSTI: Željka Kovačić, predsjednica Gradskog vijeća; Aleksandar Stanić, 

direktor „Groblja Jastrebarsko“ d.o.o.; Renato Molc, direktor „Cesta Jastrebarsko“ d.o.o. i 

Mario Brnabić, direktor „Voda Jastrebarsko“ d.o.o. 

 

OSTALI NAZOČNI: Maja Lovretin, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, lokalnu i 

mjesnu samoupravu i financije; Irena Kozlina, viša referentica za opće i kadrovske poslove i 

javnu nabavu i Marijan Meštrić, voditelj Odsjeka. 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

Dražen Vinšćak otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i konstatira da je sjednici nazočno troje 

od petero članova Odbora te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Za današnju sjednicu 

predlaže sljedeći 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno 

uređenje i zaštitu 

2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa gradnje 

komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa zaštite i 

očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2014. 

godinu, 

4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu trgovačkog društva 

„Vode Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu, 

5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu trgovačkog društva 

„Ceste Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu, 

6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu trgovačkog društva 

„Groblja Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu 



7. Razno. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red. 

 

Ad 1.) Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 12. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili zapisnik s 12. sjednice Odbora za komunalne 

djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 

 

Ad 2.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa 

gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2014. 

godinu 

Dražen Vinšćak poziva Marijana Meštrića da usmeno obrazloži Izvješće. 

Marijan Meštrić usmeno obrazlaže predmetno Izvješće. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području 

Grada Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o izvršenju Programa gradnje komunalnih 

vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, te se upućuje Gradskom 

vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa 

zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 

2014. godinu 

Dražen Vinšćak poziva Marijana Meštrića da usmeno obrazloži Izvješće. 

Marijan Meštrić usmeno obrazlaže predmetno Izvješće. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na 

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o izvršenju Programa zaštite i očuvanja 

spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, te se upućuje 

Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 4.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu trgovačkog 

društva „Vode Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu 

Dražen Vinšćak poziva direktora, g. Maria Brnabića, da usmeno obrazloži Izvješće. 

Mario Brnabić usmeno obrazlaže predmetno Izvješće. 

 Otvorena je rasprava. 



 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu trgovačkog društva „Vode Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišlkjenje o Izvješću o radu trgovačkog društva „Vode 

Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 5.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu trgovačkog 

društva „Ceste Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu 

Dražen Vinšćak poziva direktora, g. Renata Molca, da usmeno obrazloži Izvješće. 

Renato Molc usmeno obrazlaže predmetno Izvješće. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu trgovačkog društva „Ceste Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o radu trgovačkog društva „Ceste Jastrebarsko“ 

d.o.o. za 2014. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 6.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu trgovačkog 

društva „Groblja Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu 

Dražen Vinšćak poziva direktora, g. Aleksandra Stanića, da usmeno obrazloži Izvješće. 

Aleksandar Stanić usmeno obrazlaže predmetno Izvješće. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu trgovačkog društva „Groblja Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu daje 

se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o radu trgovačkog društva „Groblja 

Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 7.) Razno 

/// 

 

Dovršeno u 20:45 sati. 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar        Dražen Vinšćak 

 

 

 

 

 


