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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA 

ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 
GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/14-01/01 

URBROJ: 238/12-01-14-2  

Jastrebarsko, 10. srpnja 2014.  

 

ZAPISNIK 

  

s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održane  10. srpnja 2014. godine u 19,00 

sati u Centru za kulturu Jastrebarsko, ul. dr. Franje Tuđmana 9, Jastrebarsko. 

 Sjednica je javna. 

 Sjednici predsjedava predsjednica Gradskog vijeća Željka Kovačić. 

 

NAZOČNI ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA: Željka Kovačić, Milan Frkonja, Ivan 

Budiščak, Marijan Bernat, Zoran Savić, Miljenko Pavlaković, Petar Španić, Ignac Smetko, 

Petra Pernar, Dražen Vinšćak, Mario Dugić, Filip Tončić i Ivan Pintur. 

 

OPRAVDANO NENAZOČNI ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA: Sanja Sertić, Iva 

Sirovica i Tomislav Ciban. 

 

NEOPRAVDANO NENAZOČAN ČLAN GRADSKOG VIJEĆA: Ivan Rubinić 

 

NAZOČNI GOSTI: Zvonimir Novosel, gradonačelnik Grada Jastrebarskog, Stipe Bučar, 

zamjenik gradonačelnika Grada Jastrebarskog i Domagoj Šlat, zamjenik gradonačelnika 

Grada Jastrebarskog.  

 

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

mjesnu samoupravu i financije, Irena Strmečki Šlat, pročelnica Upravnog odjela za 

imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša, Zdravko Režek, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i društvene 

djelatnosti, Marijan Meštrić, voditelj Odsjeka za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša, Višnja Koter, voditeljica Odsjeka za financije, Mario Brnabić, 

direktor „Voda Jastrebarsko“, Dragutin Fabijanić, ravnatelj „Glazbene škole Jastrebarsko“, 

Aleksandar Stanić, direktor „Groblja Jastrebarsko“ d.o.o,  Jadranka Stojković, ravnateljica 

dječjeg vrtića „Radost“, predstavnici medija: Ivica Krčelić - “Jaska hr”; Jelena Popović i 

Krešimir Karas - “Radio Jaska“; Maja Ivičić – „Jaska danas“, te predstavnici zainteresirane 

javnosti: članovi HSP-a.   

 

ZAPISNIČARKA: Irena Kozlina 

 

Željka Kovačić otvorila je sjednicu, pozdravila nazočne i konstatirala da je na sjednici 

nazočno 13/ 17 vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.  
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Aktualni sat 

Filip Tončić pozdravio je nazočne i pitao od kud potreba za raspisivanjem natječaja za PR-a 

na šest mjeseci i s čim će se ta osoba konkretno baviti. 

Zvonimir Nosvosel pozdravio je nazočne i odgovorio kako je to radno mjesto planirano već 

nekoliko godina i upražnjeno te kako je dužnost svake javne uprave komunikacija sa 

građanima i postoji potreba za takvom osobom u svakom tijelu. 

Filip Tončić pitao je što mediji u izvještavanju i medijskom informiranju moraju 

zadovoljavati kad prate rad Grada i da li će osoba zaposlena na radnom mjestu PR-a pratiti 

promidžbe koje se odvijaju u medijima. 

Zvonimir Novosel odgovorio je kako je obveza lokalne samouprave da komunicira s 

javnošću i da objavljuje određene odluke putem medija i glasila. Što se tiče medija Grad 

Jastrebarsko ima ugovor s Radio Jaskom čije se objave vrše prema unaprijed utvrđenom 

cjeniku. Objave u dnevnom tisku obavezne su za određene odluke i objavu natječaja. 

Filip Tončić istaknuo je sklopljen ugovor s Jabuka televizijom za portal Zagrebancija i pitao 

zašto je prva vijest objavljena tek prije nekoliko dana i da li će se njima isplatiti ugovoreni 

iznos za svaki prijašnji mjesec u kojem vijesti nisu objavljene. 

Zvonimir Novosel istaknuo je kako od trenutka potpisa ugovora teku prava i obveze za obje 

ugovorne strane  i ukoliko se procijeni da se ugovorene obveze iz ugovora ne poštuju Grad će 

postupiti sukladno tome. 

Filip Tončić pita da li postoji mogućnost da se preispita Odluka o sufinanciranju cijene vrtića 

za djecu koja ne pohađaju cijeli mjesec vrtić. 

Zvonimir Nosvosel odgovorio je kako je cijena vrtića jedna od najnižih u županiji i kako 

velik broj roditelja želi upisati djecu u dječji vrtić, a kako je vrtić svojim kapacitetima ipak 

ograničen. O promjenama će se razmisliti kroz razgovor sa stručnim timom i ravnateljicom. 

Miljenko Pavlaković pozdravio je nazočne i postavio pitanje u vezi tvrtke Kemis. Istaknuo je 

općinu Draganić koja ima problem s tom tvrtkom. Pitao je što je konkretno Grad poduzeo ili 

će poduzeti, s čim se tvrtka bavi i što se tamo deponira i koje su moguće ekološke posljedice. 

Pita i da li se tvrtka planira širiti? 

Drugo pitanje na koje moli pisani odgovor je vezano za tvrtke koje su sudjelovale na 

Poslovnom uzletu i koje tvrtke iz Jastrebarskog? 

Osvrnuo se na odgovor na vijećničko pitanje od prošlog puta u vezi kredita za obilaznicu, što 

je izvršeno, a što još ostaje da nije izvršeno? Moli pisani odgovor. 

Zvonimir Nosvosel odgovorio je da što se tiče tvrtke Kemis ona postoji 20-ak godina i u tom 

trenutku nitko od današnje Gradske uprave nije odlučivao. Istaknuo je kako Grad Jastrebarsko 

nema ovlasti inspekcije niti uvida u poslovanje poduzeća. Za kontrolu zbrinjavanja otpada 

takvih tvrtki postoje nadležne službe. Tvrtka se imala namjeru širiti, međutim, na sve njihove 

zahtjeve Grad nije bio zainteresiran. 

Što se tiče Poslovnog uzleta istaknuo je kako je ponosan na taj projekt jer je grad Jastrebarsko 

prvi grad koji se uključio u takav projekt, drugi grad je grad Zagreb. U Glazbenoj školi bio je 

organiziran čitav niz stručnih edukacija koje su bile besplatne za polaznike. 

Što se tiče popisa tvrtki organizator manifestacije bio je Poslovnik dnevnik i njih se može 

zatražiti popis sudionika i predavača. Što se tiče troškova služba će pripremiti pisani odgovor. 

Što se tiče kredita sve što je ugovoreno je izvršeno i nema radova koje treba izvršiti. 

Marijan Bernat postavio je pitanje zamjeniku gradonačelnika Stipi Bučaru u vezi dostave 

sijena poplavljenim područjima, što je grad poduzeo po pitanju dostave? 

Drugo pitanje odnosi se na Okrug Slavetički i rasvjetu na tom dijelu, da li su sredstva 

predviđena i za rasvjetu na tom dijelu? 
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Stipe Bučar odgovorio je kako je dio sijena ostavljen jer više na poplavljenim područjima 

nije bilo kapaciteta za deponiranje tog sijena. Mnogi ljudi nisu se još vratili na svoje područje 

i vratili stoku. Kad se stoka vrati na svoje područje bit će potrebe za dostavom novog sijena. 

Što se tiče naselja Okrug Slavetički u tijeku je rekonstrukcija niskonaponske mreže. Dok se ne 

izvrši rekonstrukcija ne može se raditi javna rasvjeta. Trafostanica se nalazi na području 

općine Krašić i nakon rekonstrukcije mreže zatražit će se suglasnost i krenuti u rekonstrukciju 

javne rasvjete zajedno s Gradom. 

Marijan Bernat istaknuo je kako se obratio Crvenom križu koji je odgovorio kako postoje 

prihvatilišta za sijeno i potreba za hranom za životinje. 

Da li je Grad može organizirati prijevoz i troškove nafte za prijevoz? 

Stipe Bučar odgovorio je kako je u kontaktu sa Stožerom zaštite i spašavanja i kako nema 

trenutno potrebe za sijenom, čim se pojavi potreba i otvori mogućnost skladištenja istog, Grad 

će se uključiti i otpremiti sijeno. 

Milan Frkonja pitao je tko je dužan održavati živice na parcelama uz cestu? Drugo pitanje u 

vezi  produžetaka rasvjete u naselju Prodin Dol. 

Zvonimir Novosel odgovorio je kako su Odlukom o komunalnom redu živice dužni održavati 

vlasnici parcela. Istaknuo je kako će se komunalna služba pobrinuti da upozori vlasnike 

parcela da održavaju svoje živice i vode brigu o svojem kraju. 

Stipe Bučar odgovorio je kako rekonstrukciju niskonaponske mreže vrši HEP, a za 

produžetke javne rasvjete odgovoran je Grad. Kad krenu produžeci javne rasvjete uključit će 

se i taj produžetak u Prodin Dolu. 

 

Željka Kovačić utvrdila je da je za današnju sjednicu predložen slijedeći  

 

D N E V N I  R E D : 

1. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 

2014. godinu, 

2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog  za 2014. godinu, 

4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na 

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne 

baštine na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i 

srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 

na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na 

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog za 2014. godinu, 

10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada 

Jastrebarskog za 2014. godinu, 

11. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom 

obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

12. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Jastrebarskog, 

13. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog, 
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14. Izbor i imenovanja:  

- razrješenje jednog člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise, 

- imenovanje jednog člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise, 

15. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2014. godine, 

16. Razno. 

 

Željka Kovačić je potom predložila da se predloženi dnevni red dopuni na način, da se pod 

točkom 16. uvrsti Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu 

naplate parkiranja na području Grada Jastrebarskog, a da točka 16. postane točka 17. 

Irena Strmečki Šlat, pojasnila je prijedlog Odluke i istaknula kako je nadležni upravni odjel 

zatražio od Ministarstva unutarnjih poslova dobivanje suglasnosti na Odluku o izmjenama i 

dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Jastrebarskog. 

Zatražena suglasnost zaprimljena je dana 10. srpnja te se zbog toga predlaže da se ona uvrsti u 

dnevni red i uputi na raspravu i donošenje Gradskom vijeću. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog dnevnog reda s dopunom daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno usvojili su slijedeći  

 

D N E V N I  R E D : 

1. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog 

za 2014. godinu, 

2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Grada Jastrebarskog  za 2014. godinu, 

4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina 

na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne 

baštine na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, 

malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 

na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području 

Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području 

Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

11. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom 

umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

12. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Jastrebarskog, 

13. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog, 

14. Izbor i imenovanja:  

- razrješenje jednog člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise, 

- imenovanje jednog člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise, 

15. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2014. godine, 
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16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu 

naplate parkiranja na području Grada Jastrebarskog 

17. Razno 

 

Željka Kovačić kazala je kako se temeljem odredbi članka 74. stavka 7. Poslovnika Gradskog 

vijeća Grada Jastrebarskog, prije prelaska na raspravu po točkama dnevnog reda, usvaja 

zapisnik s prethodne sjednice Gradskog vijeća. 

 

USVAJANJE ZAPISNIKA S 8. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

JASTREBARSKOG. 

Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 8. sjednice Gradskog vijeća daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno usvojili su zapisnik s 8. sjednice Gradskog 

vijeća. 

 

Prije prelaska na raspravu po točkama dnevnog reda, Željka Kovačić napominje kako su o 

svim točkama raspravljali nadležni Odbori te kako to neće posebno napominjati prije svake 

točke. Izvješća nadležnih Odbora dostavljena su vijećnicima u aplikaciji e-sjednice. 

 

1. Točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG ODLUKE O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA 

JASTREBARSKOG ZA 2014. GODINU 

Željka Kovačić poziva pročelnicu Maju Lovretin da usmeno obrazloži prijedlog Odluke. 

Maja Lovretin usmeno je obrazložila Prijedlog Odluke. Istaknula je kako je Gradsko vijeće u 

prosincu 2013. usvojilo Proračun Grada Jastrebarskog za 2014. godinu. Proračun je tada bio 

planiran na osnovi smjernica Ministarstva financija i procjeni prihoda na lokalnoj razini. U 

prvoj polovici godine došlo je do određenih odstupanja pa je sukladno tome bilo potrebno 

pristupiti I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Jastrebarskog. Istaknula je kako su 

osnovni razlog zbog kojeg se pristupilo izmjenama i dopunama Proračuna nastali troškovi 

koji se odnose najvećim dijelom na sanaciju klizišta koja su nastala zbog loših vremenskih 

prilika početkom godine te troškovi legalizacije društvenih domova koji nisu bili predviđeni 

Proračunom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu. 

 Otvorena je rasprava. 

Miljenko Pavlaković pitao je za zaduženje od nešto manje od milijun kuna vezano uz 

izgradnju Dječjeg vrtića u Desincu da li je novo ili se radi  o povlačenju sredstava iz 

postojećeg kredita. 

Zvonimir Novosel odgovorio je kako se radi o prenesenim sredstvima od prošle godine i da 

nije riječ o novom zaduženju. 

Marijan Bernat pohvalio je prilog rebalansu koji se odnosi na realizaciju proračuna. Traži 

pojašnjenje za Gospodarsku zonu Jalševac o utrošenim sredstvima. 

Zvonimir Novosel odgovorio je kako je jedan od najvećih projekata u Gospodarskoj zoni 

izgradnja pročistača otpadnih voda i izgradnju prometnice prema pročistaču.  

Filip Tončić osvrnuo se na činjenicu da su prihodi manji nego prošlih godina, a porezna 

davanja veća te na potpore poljoprivredi i gospodarstvu, kako prijedlog izmjena i dopuna 

proračuna ne daje neku novu mogućnost poljoprivrednicima za plasman proizvoda na našem 

području i području države. Predlaže da se za iduću godinu počne razmišljati o novim idejama 

koje bi privukle nove poduzetnike i projektima u poljoprivredi koji će pružiti mogućnosti 

poljoprivrednicama da se prijave na natječaje. 
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Zvonimir Novosel istaknuo je kako Jastrebarsko spada u gradove čija je stabilnost proračuna 

velika. Što se tiče novih poduzetnika, naglasio je kako prema podacima Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje Jastrebarsko bilježi najveći pad nezaposlenosti u Zagrebačkoj županiji u odnosu 

na prošlu godinu. Iduće godine otvara se novi poduzetnik u gospodarskoj zoni koji će otvoriti 

100-150 novih radnih mjesta. Grad Jastrebarsko jedini je grad u Zagrebačkoj županiji koji u 

ovim godinama krize svake godine ima barem jednu greenfield investiciju. 

Filip Tončić pozvao je Grad i stručne službe da poljoprivrednicima pomognu sa konkretnom 

idejom i plasmanom proizvoda.  

 Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna grada Jastrebarskog za 2014. 

godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom svih glasova donijeli su 

 

Odluku o I. izmjenama i dopunama proračuna grada Jastrebarskog za 2014. 

godinu 

 

 

Odluka o I. izmjenama i dopunama proračuna grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

2. Točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I 

UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA 

JASTREBARSKOG ZA 2014. GODINU 

Željka Kovačić konstatira kako će se izmjene i dopune Programa obrazlagati prema potrebi i 

prema pitanjima vijećnika. 

 Otvorena je rasprava. 

Ivan Pintur pitao je za gradnju nogostupa u Volavju zašto nogostup ne ide do naselja 

Novaki. 

Zvonimir Novosel odgovorio je kako ta dionica ima veliko prometno opterećenje, prije 

nekoliko godina pokrenut je županijski projekt rekonstrukcije te dionice čijom bi se 

rekonstrukcijom ta važna dionica trebala proširiti i osuvremeniti. Na inicijativu Grada projekt 

je malo izmijenjen na način da će se u tom dijelu gdje se sad ne gradi nogostup graditi novo 

križanje i tako će nova prometnica zaobići cijelo naselje Volavje. 

Miljenko Pavlaković osvrnuo se na povećanje stavki iz programa koje se tiču izgradnje 

nogostupa. Pita koliko košta metar nogostupa. 

Zvonimir Novosel kazao je kako ove izmjene nisu poskupljenja dužnog metra nogostupa već 

produljenje dionica nogostupa. 

Marijan Bernat osvrnuo se na gradnju javnih površina i pitao kada će se početi graditi most 

u parku Erdody. Osvrnuo se na rekostrukciju Strossmayerovog trga i prolaza do nove tržnice, 

što će se tamo događati.  

Zvonimir Novosel pojasnio je planove vezane za rekonstrukciju Strossmayerovog trga i 

prolaza prema novoj tržnici. Što se tiče mosta u parku Erdody on je gotovo završen i on će biti 

u gotovom stanju dovezen u Jastrebarsko 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

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

Članovi Gradskog vijeća većinom glasova donijeli su 
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II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 

 

II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

Željka Kovačić konstatira kako je u međuvremenu pristigao vijećnik Tomislav Ciban, 

potpredsjednik Zoran Savić i vijećnik Ignac Smetko morali otići pa je broj nazočnih vijećnika 

12/17. 

 

3. Točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG  ZA 2014. 

GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava.  

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

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

Članovi Gradskog vijeća većinom glasova donijeli su 

 

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog  za 2014. godinu 

 

I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Jastrebarskog  za 2014. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

4. Točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH 

VODNIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2014. 

GODINU 

Željka Kovačić pozvala je Marijana Meštrića, voditelja Odsjeka da pojasni prijedlog I. 

izmjena i dopuna Programa.  

Marijan Meštrić pojasnio je prijedlog I. izmjena i dopuna Programa.   

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na 

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

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno donijeli su 

 

I. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na 

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 

I.izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada 

Jastrebarskog za 2014. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

5. Točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ZAŠTITE I OČUVANJA 

SPOMENIKA KULTURNE BAŠTINE NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG 

ZA 2014. GODINU 
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 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na 

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

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno donijeli su 

 

I. izmjene i dopune Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na 

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 

I.izmjene i dopune Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada 

Jastrebarskog za 2014. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

6. Točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA POTPORE GOSPODARSTVU, 

OBRTNIŠTVU, MALOM I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU GRADA 

JASTREBARSKOG ZA 2014. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat komentirao je Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa, zanima ga tko 

određuje kriterije za BFC SEE certifikat i koja služba je zadužena za provođenje tog 

certifikata. 

Zvonimir Novosel odgovorio je kako se radi o postupku certificiranja gradova i općina, 

odnosno jedinica lokalne samouprave koju provodi Ekonomski fakultet u Rijeci odnosno 

njihova tvrtka osnovana za tu namjenu. Certifikat je međunarodno priznat. U ovaj posao bit će 

uključen svaki zaposlenik Gradske uprave. 

Filip Tončić zanima ga da li postoje iskustva gradova koji imaju certifikat i koji su rezultati u 

gradovima koji imaju certifikat. 

Zvonimir Novosel osvrnuo se na rezultate raznih certificiranja ISO te njegove značajke i 

rezultate dobivanja certifikata. Grad Ivanec nakon dobivenog certifikata prepoznat je i u 

Europi.  

Miljenko Pavlaković komentirao je Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa i istaknuo kako 

se skromno izdvaja za gospodarstvo. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem 

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

Članovi Gradskog vijeća većinom glasova donijeli su 

 

I. izmjene i dopune Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i 

srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2014. Godinu 

 

I. izmjene i dopune Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem 

poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2014. Godinu prilažu se zapisniku i čine njegov 

sastavni dio. 

 

Željka Kovačić odredila je stanku od 10 minuta. 

Sjednica se nastavlja u 21:10 sati. 

Željka Kovačić konstatira kako je na sjednici nazočno 11/17 vijećnika. 

 

 

 

 



 

9 

 

7. Točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG 

ZA 2014. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat traži obrazloženje Prijedloga I. izmjena i dopuna Programa. 

Zdravko Režek pojasnio je Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa. 

 Zaključena je rasprava. 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 

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

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno donijeli su 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada 

Jastrebarskog za 2014. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

8. Točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

PREDŠKOLSKOM ODGOJU NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2014. 

GODINU 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

Grada Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno donijeli su 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na 

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu. 

 

I.izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada 

Jastrebarskog za 2014. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

9. Točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

KULTURI NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2014. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat traži pojašnjenje kao je muzejska djelatnost pripala Centru za kulturu.  

Zdravko Režek pojasnio je prelazak.  

 Zaključena je rasprava. 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno donijeli su 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog za 2014. Godinu 
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I.izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 

2014. Godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

10. Točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 

NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2014. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

Miljenko Pavlaković osvrnuo se na izmjene i dopune Programa, smatra kako se je prije 

preraspodjele sredstava trebala održati tematska sjednica posvećena razvoju sporta u 

Jastrebarskom. 

Željka Kovačić odgovorila je kako će se tematska sjednica održati ali ona zahtjeva pripremu. 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada 

Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom glasova donijeli su 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na području Grada 

Jastrebarskog za 2014. Godinu 

 

I.izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 

2014. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

11. Točka dnevnog reda: 

 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

OSNOVNOM UMJETNIČKOM OBRAZOVANJU NA PODRUČJU GRADA 

JASTREBARSKOG ZA 2014. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat istaknuo je kako je bitno da se u parku Erdody razmotri ideja i napravi 

projekt koji bi u parku okupio ljude na događanjima i tematskim večerima.  

 Zaključena je rasprava. 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju 

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

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno donijeli su 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom 

obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 

I.izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na 

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

12. Točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH GRADA 

JASTREBARSKOG 

Željka Kovačić pozvala je pročelnicu Maju Lovretin da pojasni prijedlog Odluke. 

Maja Lovretin pojasnila je prijedlog Odluke, istaknula je kako nova Odluka izrađena kako bi 

se uskladila sa novim Zakonom o savjetima mladih. Od značajnijih izmjena istaknula je 

promjenu dobne granice osoba koje se mogu kandidirati za članove savjeta mladih, mandat 

članova traje dvije godine, a ne kao prije tri, Gradsko vijeće birat će članove Savjeta mladih. 

Nadalje, istaknula je veću suradnju članova savjeta mladih s gradonačelnikom i Gradskim 

vijećem. 
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Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno donijeli su 

 

Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Jastrebarskog 

 

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

13. Točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA 

ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU NA 

PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat pita za pojašnjenje Programa. Kako objediniti urbanizaciju u selima. 

Irena Strmečki Šlat odgovorila je kako kod donošenja ovakvih Programa nema puno 

mogućnosti na koji način će se ta sredstva trošiti, Zakon je izričit, sredstva se koriste 

namjenski za izradu Prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu opremu 

i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom. 

 Zatvorena je rasprava. 

Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru na području Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom glasova donijeli su 

 

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog 

 

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

na području Grada Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

14. Točka dnevnog reda: 

IZBOR I IMENOVANJA:  

- RAZRJEŠENJE JEDNOG ČLANA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK 

I PROPISE, 

- IMENOVANJE JEDNOG ČLANA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I 

PROPISE, 

Željka Kovačić pojasnila je kako je na sjednici Odbora za izbor i imenovanja donesen 

Zaključak da se Gradskom vijeću uputi prijedlog Zaključka o razrješenju jednog člana Odbora 

za Statut, Poslovnik i propise. 

Prijedlog je da se dužnosti člana razriješi Hrvoje Lafter i da se za člana izabere Filip Tončić, 

budući da član Odbora za Statut, Poslovnik i propise mora biti član Gradskog vijeća. 

 Otvorena je rasprava. 

Zatvorena je rasprava. 

Prijedlog da se Hrvoja Laftera razriješi dužnosti člana Odbora za Statut, Poslovnik i 

propise i prijedlog da se za člana Odbora izabere Filip Tončić daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 
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ZAKLJUČAK 

o razrješenju jednog člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada 

Jastrebarskog. 

 

ZAKLJUČAK 

o izboru jednog člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada 

Jastrebarskog. 

 

Zaključci se prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

15. Točka dnevnog reda: 

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA MJESEC SVIBANJ 2014. 

GODINE 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2014. godine daje se na 

znanje. Članovi Gradskog vijeća donijeli su 

 

ZAKLJUČAK 

o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2014. 

godine. 

Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

16. Točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE PARKIRANJA NA PODRUČJU GRADA 

JASTREBARSKOG 

Željka Kovačić napomenula je kao je uvodno izlaganje za ovu točku dala pročelnica Irena 

Strmečki Šlat na početku. 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja 

na području Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno donijeli su 

 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate 

parkiranja na području Grada Jastrebarskog 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na 

području Grada Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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17. Točka dnevnog reda: 

RAZNO 

Ivan Pintur napomenuo je kako je Udruga umirovljenika Prigorje u dvije godine primila 

samo 2.000,00 kn i istaknuo kako neke udruge dobivaju puno više. 

Zvonimir Novosel odgovorio je i zamolio nadležni Upravni odjel da napravi analizu svega 

što je Grad učinio za umirovljenike na području grada. 

Pozvao je sve prisutne na svečanu sjednicu Gradskog vijeća povodom obilježavanja dana 

Vladka Mačeka. 

 

Dovršeno u 21,50 sati. 

 

  

 

ZAPISNIČARKA:          PROČELNICA:                                 PREDSJEDNICA: 

Irena Kozlina                      Maja Lovretin, dipl. iur.                        Željka Kovačić, prof. 

 


