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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA 

ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 
GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/14-01/06 

URBROJ: 238/12-01-14-3 

Jastrebarsko, 18. prosinac 2014.  

ZAPISNIK 

  

sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održane 18. prosinca 2014. godine u 18,00 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 Budišćak, 

Marijan Bernat, Miljenko Pavlaković, Petar Španić, Ignac Smetko, Tomislav Ciban, Sanja Sertić, 

Dražen Vinšćak, Mario Dugić, Filip Tončić, Petra Pernar, Zoran Savić, Ivan Rubinić. 

 

OPRAVDANO NENAZOČNA ČLANICA GRADSKOG VIJEĆA: Iva Sirovica,  

 

NENAZOČAN ČLAN GRADSKOG VIJEĆA: Ivan Pintur. 

 

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; 

Marijan Meštrić, voditelj Odsjeka za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša; Zdravko Režek, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti; Višnja Koter; 

voditeljica Odsjeka za financije, proračun i računovodstvo; Ivana Španić, viša stručna suradnica; Irena 

Kozlina, viša referentica za opće i kadrovske poslove i javnu nabavu; Ivan Batušić, viši stručni 

suradnik za odnose s javnošću; Dijana Špirić, dipl.ing.arh. – predstavnica Ureda ovlaštene arhitektice; 

Jadranka Stojković, ravnateljica dječjeg vrtića „Radost“; Aleksandar Stanić, direktor „Groblja 

Jastrebarsko“ d.o.o.; Mario Brnabić, direktor „Voda Jastrebarsko“ d.o.o.; Dragutin Fabijanić, ravnatelj 

Glazbene škole Jastrebarsko. predstavnici medija: Ivica Krčelić - “Jaska hr”; Jelena Popović  - “Radio 

Jaska“; Maja Ivčić – „Jaska danas“, Karlo Mrakužić, predstavnik Savjeta mladih Grada Jastrebarsko; 

te predstavnici zainteresirane javnosti: Andrej Krlin i Tomislav Banković – predstavnici stranke HSP-

dr.Ante Starčević. 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

Željka Kovačić otvorila je sjednicu, pozdravila nazočne i konstatirala da je na sjednici nazočno 15/17 

vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.  

 

AKTUALNI SAT: 

Ivan Rubinić podsjeća da je na zadnjem Vijeću bilo pitanje vijećnika Maria Dugića u vezi ugovora 

između Grada i NK „Vinogradar“. Misli da to nije problem, ali da se želi iz toga napraviti problem. 
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Daje kronologiju događanja. Pitanje je zašto se nije potpisao novi ugovor s Gradom? Pita zašto se u 

ugovoru govori o „prostoru“, a radi se u biti o zemljištu. U prijedlogu ugovora piše prostor, tu je 

problem i zato nije potpisan ugovor. Nitko u gradu, niti jedan klub u Jastrebarskom, nije odradio ono 

što je NK „Vinogradar“. Klub ima rješenje o izvedenom stanju, odradili su legalizaciju. Pita zašto su 

šerifi u prostoru? 

Zvonimir Novosel odgovara da je pitanje u jednu ruku neobično, no tema je raspravljana i 

pregovarana s NK „Vinogradar“-om i njegovim pravnicima, te pravnom službom Grada. Nitko ne 

spori važnost i značaj kluba, međutim što se od Grada tražilo - ne može se potpisati. Govori o 

imovinsko pravnim odnosima, zemljišnim knjigama gdje parcele nemaju jednakovrijednu oznaku, 

neko zemljište je poljoprivredno zemljište. Prijedlog Grada je bio sukladno važećim propisima. 

Prijašnji ugovor potpisao je tadašnji gradonačelnik, i to nije bilo zakonito, no nismo osporavali taj 

ugovor. Jasno je rekao da ne želi potpisati nešto što nije po zakonu. Smatra da klub treba koristiti taj 

prostor, no treba regulirati još neka zakonska pitanja. Naglašava da klub ne dokazuje legalizacijom 

vlasništvo. Grad želi da sve bude po zakonu, i taj prostor treba i dalje koristiti NK „Vinogradar“. 

Dogovor je bio postignut, no stigla je informacija da klub ne želi potpisati taj ugovor. Volio bi da se 

pitanje riješi na obostranu dobrobit. 

Ivan Rubinić skrenuo bi pozornost da nije došao radi problema, nego da se razjasni pitanje koje je 

bilo postavljeno na Gradskom vijeću. Citira članak iz novina. Naglasio da želi da i druge udruge 

naprave legalizaciju. Želi da se to shvati pozitivno. Problem je u tome što se navodi „prostor“, a ne 

radi se o prostoru nego o zemljištu. 

Zvonimir Novosel kazao je da možda nije bio dovoljno jasan. Radi se o česticama koje su upisane kao 

poljoprivredno zemljište, te da on kao gradonačelnik nema ovlasti da nekom da na korištenje javno 

poljoprivredno zemljište. Pojašnjava zakonske normative vezano za to. To je problem, zato se u 

ugovor stavilo „prostor“. Mi ovog trena titular poljoprivrednog zemljišta ne možemo obrisati, ne 

možemo dati to poljoprivredno zemljište. Nismo osporavali prošli ugovor, ali novi ne možemo 

potpisati. Nije bilo sporno da li klub treba koristiti zemljište,  dapače, ali samo u okviru zakonskih 

ovlasti. Moramo poštivati zakone i propise na način da  i mi i vi budemo zadovoljni.  

Tomislav Ciban pozdravlja nazočne, ima pitanje vezano za šumu Gović, u dva navrata na sjednici 

postavljao je pitanja vezano za održavanje prostora za žrtve komunizma, zatražio je i izračun troškova 

održavanja tog prostora, no do sada nije dobio financijski izračun niti odgovor na dopise. Ove godine 

svjedočili smo i devastaciji tog prostora. Moli troškovnik s procjenom godišnjeg održavanja. Pita kada 

se planira to održavati kao park područje ili šuma? Vezano za objekt Žitnice, prije dvije godine su 

izvršeni radovi i tamo se organiziraju razne manifestacije, no prostor je ipak dosta vremena 

neiskorišten. Postoji li strategija korištenja prostora? Svi  smo svjesni ako se objekt ne koristi, da 

propada - a to bi bila šteta nakon uloženog novca. 

Zvonimir Novosel odgovorio je, što se tiče Govića, tema je stara 4-5 godina, razdijelio bi tematiku 

park šume i memorijalnog područja. Grad je izvršio ulaganja na taj prostor koji pripada povijesno 

žrtvama poraća. Bila je dobra namjera da se takvo spomen područje obilježi na dostojan način, no ta 

šuma i dalje služi za eksploataciju. Jedan od razloga zašto se išlo na zahtjev da se za Gović dobije 

status park šume, bio je između ostalog i taj prostor. Dobilo se i pisano mišljenje od Ministarstva 

zaštite okoliša i prirode, odnosno suglasnost da idemo u proceduru za park šumu. Paralelno smo tražili 

da se formalno to područje gdje su stradale žrtve poraća - nazove spomen područje. Vezano uz 

troškovnik koji traži, dobit će ga kad ga i Grad dobije od Hrvatskih šuma. Proglašenjem tog područja 

„park šumom“ stvaraju se dodatni troškovi. Do danas još nismo dobili traženi troškovnik, zadužuje 

pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da pošalje požurnicu. Bio je neugodno iznenađen devastacijom tog 

spomen područja, tražio je pisano očitovanje tko je, zašto i na koji način devastirao područje, te je 

tražio da se područje vrati u prvobitno stanje. Prostor Žitnice je vezan djelomice ugovorom o 

pretpristupnoj pomoći i slijedeće godine ističe rok kada se mogu maknuti eksponati za izložbu koja je 

tamo postavljena, jer je ista dio projekta. Kad istekne taj rok, tada možemo kandidirati sredstva za 

funkciju tog prostora. Ima nekoliko projekata s kojima će na vrijeme upoznati vijećnike. 

Filip Tončić ima pitanje vezano za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenta. Problem 

je taj što se u zadnjih 6 mjeseci roditeljima ne vraća se subvencija. Apelira da Grad pomogne da se 

problem riješi, da nađe snage i financijskih sredstava pomoći onima koji imaju problem plaćanja 

pokaza. 
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Zvonimir Novosel konstatira da je pitanje vrlo važno i aktualno, činimo sve što je u našim 

mogućnostima, problematika je prijevoznika i pismeno smo tražili pojašnjenje od nadležnih institucija. 

Tema je kompleksna, pa će pročelnica Irena Strmečki Šlat dostaviti vijećnicima pisanu kronologiju. 

Prijevoz učenika organiziran je između dvije županije i nadležno Ministarstvo je pokrenulo kontrolu 

prijevoznika. Želi vjerovati da će se to riješiti, a Grad svoj dio sufinancira redovito. 

Filip Tončić razgovarao je i s pročelnikom Vjeranom Štublinom u Zagrebačkoj županiji, širok je 

problem, međutim ovo je više apel prema Gradu da, dok se ne riješi situacija, pokuša naći sredstva da 

mimo ove Odluke pomogne roditeljima koji plaćaju punu cijenu jer je cijena pokaza visoka. 

Miljenko Pavlaković moli pisani odgovor na pitanje koje se odnosi na račune za vodu, za stavku koja 

se odnosi za investicije za Desinec. Koliko je prikupljeno i gdje je novac  deponiran? Također moli u 

pisanom obliku ispis komunalne naknade po naseljima za 2014. godinu, koliko je po mjestima 

naplaćena, a kome je unazad 10 godina oproštena komunalna naknada? Da li može pismeno dobiti 

specifikaciju svih malih komunalnih akcija po mjesnim odborima, za što i koliko je sredstva utrošeno 

za 2014 te koliko je ubrano prireza na kojem prostoru za 2014 godinu? Nadalje, pitao je da li su sva 

groblja preuzeta? Zahvaljuje na korekciji cijena, moli pismenu analizu kako se došlo do novog 

cjenika, jer prošli cjenik je bio visok. Traži i analizu poslovanja tvrtke Groblja Jastrebarsko. 

Zvonimir Novosel kazao je da će vijećnici dobiti pisane odgovore, ograditi će se od podataka za 

prirez, jer te podatke daje Porezna uprava, ali zatražiti će i te podatke. Što se tiče groblja, preuzeta su 

sva groblja, osim mrtvačnice u Volavju. Tako da s 1. siječnjem 2015. godine  ulazimo u zakonski 

sustav poslovanja. Dobiti će pismeno i kalkulaciju cijena, žele ispuniti ono što je rečeno da će usluga 

biti prihvatljiva cijenom. Tvrtka će gospodariti grobljima i otvorio se prostor za korekciju cijena na 

dolje. 

Filip Tončić zatražio je da mu se dostavi pismeno prihodovna tablica, vezano za porez na tvrtke, da se 

vidi koliko se prihoduje, što se ne vidi iz proračuna. Ako može analiza za posljednjih 10 godina. 

Sanja Sertić pita vezano za Sportsku zajednicu, kakva je situacija i kome će se Škola obratiti vezao za 

korištenje dvorane i klubove koji koriste dvoranu. Dug je 20.000,00 kuna za dva mjeseca, još 

10.000,00 kn za prosinac. Tko će potpisati ugovor? Drugo, vezano za klizalište, u ukupnoj cijeni 

koštanja klizališta koliko plaćaju školska djeca, da li je moguće da dobiju barem jedan sat besplatnog 

klizanja oni koji si radi teške materijalne situacije ne mogu priuštiti klizanje? 

Zvonimir Novosel traži se pravna situacija kako ćemo to odmrsiti, i dalje se treba obratiti Sportskoj 

zajednici Grada Jastrebarskog. Grad vodi brigu i traži način na koji će dostaviti dotacije klubovima i 

platiti troškove. Odradio se inicijalni sastanak s klubovima s područja grada da se napravi uvodni 

korak, nakon blagdana nastaviti će se raditi po tom pitanju. U ovom trenutku ne može odgovoriti ništa 

konkretnije, sredstva su zamrznuta jer nema tko potpisati isplate. Ni Grad ne može do svojih novaca 

koji su na računu. Radimo na rješavanju problema. 

Domagoj Šlat pozdravlja nazočne, klizalište je organizirano u suradnji „Turističke zajednice“, 

„Društva Naša djeca Jastrebarsko“ i Grada Jastrebarskog. Treću godinu provodi se kompletan program 

na klizalištu, razne aktivnosti, doček Nove godine za najmlađe i građanstvo. Struktura financiranja ne 

uključuje samo iznajmljivanje klizališta. Što se karata tiče, daje specifikaciju troškova karata. 

Omogućene i sezonske karte za kompletan period dok je klizalište otvoreno, odnosno do kraja 

školskih praznika. Postoji tzv. obiteljski paket - za 44 kune cijela obitelj može klizati 1 sat, cijena 

uključuje i najam klizaljki. Što se oslobođenja od plaćanja tiče, kod onih slučajeva gdje su djeca 

zainteresirana za klizanje a teškog su materijalnog stanja, omogućena im je besplatna karta.  

Ignac Smetko u svom pitanju referira se na elementarnu nepogodu iz 2013.g. Vlada Republike 

Hrvatske na sjednici 6.11.2014 donijela je Odluku o proglašenju elementarne nepogode. Ima 

informaciju da su neke lokalne zajednice s područja Zagrebačke županije dobile sredstva, a 

Jastrebarsko nije. Nitko nije primio nadoknadu, a šteta je bila velika. Zašto je u susjedne općine novac 

doznačen, a u Jastrebarsko nije. Drugo, prošli puta sam postavio pitanje za Zajednicu kulturno-

umjetničkih udruga i odnosu prema kulturi i nije mislio da će morati opet reći nešto o toj temi. Kao 

predsjednik Zajednice zastupa 500 osoba – neugodno je iznenađen da se održava Advent u Jaski, a niti 

jedan KUD ili zbor nije pozvan da nastupi. Ljudi su ogorčeni jer marljivo su vježbali da bi se 

predstavili sugrađanima. Došli su u situaciju da je sav trud pao u vodu. Neka se Turistička zajednica 

zamisli zašto se to događa. 

Zdravko Režek referira se na Odluku Vlade Republike Hrvatske o elementarnoj nepogodi, gdje je 

prikazan tablični dio, obrazlaže što se tiče zagrebačke županije, te o iznosima koje su primile općine 
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Klinča Sela i Žumberak. Obrazložio je cijelu kronologiju događaja u zakonskom roku, te razmjere 

štete od elementarnih nepogoda. Što se Grada tiče, poduzeo je sve korake koje je po zakonu trebao 

učiniti. 

Zvonimir Novosel odgovara na pitanje vijećnika Smetka. Neugodno je iznenađen tom činjenicom, 

zadužuje resornu pročelnicu da sazove sutra hitan sastanak Turističke zajednice Grada Jastrebarskog, 

predsjednice Društva Naša djeca i vijećnika Smetka, kako bi se to pitanje razjasnilo. Vjeruje da će se 

nesporazum riješiti i da će svi biti zadovoljni. 

Marijan Bernat prvo pitanje ima za Irenu Strmečki Šlat odnosi se na zapošljavanje još jednog 

komunalnog redara koji bi rješavao problematiku rudina i okućnica, što bi bilo i u opisu radnih zadaka. 

Građani su primili dopis u kojem se navode mjere za održavanje okućnica. Postavlja pitanje čemu 

služi Odluka grada, kada se zna da se to neće provesti? Drugo, kako daleko se došlo u realizaciji 

parkirališta kod osnovne škole u Jastrebarskom? 

Irena Strmečki Šlat odgovara da je nadležni upravni odjel svjestan ozbiljnosti problematike 

održavanja okućnica i poljoprivrednog zemljišta. U tijeku su aktivnosti oko prijma na stručno 

osposobljavanje komunalnog redara, koji će biti usmjeren na djelatnost iz poljoprivrednog 

gospodarstva. 

Zvonimir Novosel odgovara što se tiče parkirališta kod osnovne škole, u fazi je završetka 

projektiranja. Isti je prezentiran ravnateljici u radnoj fazi, a dodatno je sklopljen ugovor o projektiranju 

rasvjete u vrijednosti oko 70.000,00 kn. Vjeruje da će početkom godine imati potrebnu dokumentaciju 

da bi dobili elemente da se o tom parkiralištu govori kao o investiciji. Žalosti ga da Županija nije 

predvidjela sredstva za tu namjenu, nije naše zemljište ali imamo volju investirati. 

 

Nakon završetka aktualnog sata, prelazi se na usvajanje dnevnog reda za današnju sjednicu.  

Željka Kovačić konstatira da je u međuvremenu stigao prijedlog za još jednu točku dnevnog reda a to 

je „Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31A, Jastrebarsko“, te bi to 

bila 39. točka dnevnog reda. 

 Otvorena je rasprava. 

Miljenko Pavlaković konstatira da dnevni red s ovom dopunom ima ravno 40 točaka. Dok se sve 

pročita i dobije se obrazloženje, smatra da je preopsežan dnevni red. S obzirom na važne točke kao što 

su proračun, izmjene prostornih planova - ako ne treba raspravljati, neka se kaže. Moli da se u buduće 

vodi briga o broju točaka dnevnog reda. 

Željka Kovačić svjesna je ozbiljnosti točaka dnevnog reda, moli da u raspravi vijećnici budu kratki i 

konstruktivni, ali hvala na komentaru.  

 Zaključena je rasprava. 

Željka Kovačić daje na glasovanje sljedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

1. Izvješće o radu Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2013./2014., 

2. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj 

poduzetničkih zona na području Zagrebačke županije,  

3. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Mačekova-

Zdihovačka“ u Jastrebarskom, 

4. Prijedlog Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u 

Jastrebarskom, 

5. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. 

godinu, 

6. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,  

7. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

8. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na 

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

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

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 
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10. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i 

srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

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

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

12. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na 

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

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

Jastrebarskog za 2014. godinu, 

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

Jastrebarskog za 2014. godinu, 

15. Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu i Projekcije Proračuna za 2016. i 

2017. godinu, 

16. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

17. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

18. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog 

za 2015. godinu, 

19. Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu, 

20. Prijedlog Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu, 

21. Prijedlog Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu 

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

22. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu, 

23. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu, 

24. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2015. 

godinu 

25. Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2015. 

godinu, 

26. Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području 

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

27. Prijedlog Odluke o plaći Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika koji svoja prava 

ostvaruju iz radnog odnosa, 

28. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarskog, 

29. Prijedlog Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na 

nekretninama i korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Jastrebarskog, 

30. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č.br. 241/2, k.o. Gornja Kupčina u vlasništvu 

Grada Jastrebarskog, 

31. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č.br. 241/3, k.o. Gornja Kupčina u vlasništvu 

Grada Jastrebarskog,  

32. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine k.č.br. 1523/1, k.o. Desinec u vlasništvu Grada 

Jastrebarskog, 

33. Prijedlog Odluke o izmjena i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, 

34. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Slavici Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko, 

35. Prijedlog Odluke o prodaji 239 dionica tvrtke IHOR PARK d.d., Jastrebarsko, 

36. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec rujan 2014. godine, 

37. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec listopad 2014. godine, 

38. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2014. godine, 

39. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31A, Jastrebarsko 

40. Razno. 

 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova usvojili predloženi dnevni red. 
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Željka Kovačić kazala je da 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 SA 10. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

JASTREBARSKOG 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 10. sjednice Gradskog vijeća daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno usvojili su zapisnik 10. sjednice Gradskog vijeća. 

 

 Prije prelaska na raspravu po točkama dnevnog reda, predsjednica konstatira da su svi matični 

odbori raspravljali o točkama dnevnog reda, te da su svi materijali i izvješća dostupni u aplikaciji. 

 

1. TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o radu Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2013./2014. 

Željka Kovačić poziva ravnatelja Glazbene škole, g. Dragutina Fabijanića da uvodno obrazloži 

predmetno Izvješće. 

Dragutin Fabijanić usmeno obrazlaže, pobrojao je činjenice i aktivnosti. Zahvaljuje svima na    

podršci. 

 Otvorena je rasprava. 

Miljenko Pavlaković pohvaljuje uspjeh Glazbene škole. Od osnutka vrlo uspješno funkcionira i ima 

zapažene rezultate. Mora skrenuti pozornost da nije uobičajeno da se u neke svrhe koriste djeca. 

Smatra da kad dođe predsjednik Republike Hrvatske kao kandidat, u kampanji, krajnje je politički 

nekorektno da se u tu svrhu koriste djeca, moli da se na to obrati pozornost. 

Dragutin Fabijanić izražava žaljenje što je predsjednik na koncert došao u predizbornoj kampanji, jer 

je on s Predsjednikom sjedio u školskoj klupi. Možda nije bilo primjereno ali njemu je bilo 

zadovoljstvo. Želi reći nešto što nema veze s postavljenim pitanjem, ali je bitno - večeras kad je izašao 

s koncerta dogodila se nesreća pred školom, srećom nije bilo ozlijeđenih. Moli da se nađu sredstva da 

se pred Glazbenu školu stave usporivači, bolja rasvjeta ili nešto drugo. 

Miljenko Pavlaković zahvaljuje na pojašnjenju, no djeca se ne smiju i ne mogu koristiti u predizborne 

svrhe. Moli da se vodi briga o tome, bez obzira o kome se radi. 

Marijan Bernat o Glazbenoj školi može reći sve pohvale, a primjedba je dobronamjerna. Smatra da 

Glazbena škola ima i veće financijske potrebe nego što je navedeno. 

Zvonimir Novosel ponukan činjenicom nezgode, napominje da se radi o županijskoj cesti. Već su 

tražili usporivače, no Županijska uprava za ceste nije za sada poduzela ništa. Zadužuje resornu 

pročelnicu da već sutra kontaktiramo g. Mikulčića, da mu spomenemo situaciju koja se dogodila. 

Nažalost, na prilaznim cestama školama, koje su na županijskim cestama, Grad je bio investitor. Što se 

tiče posjete Predsjednika, s jedne strane se slaže s iznesenim, no predsjednik nije držao nikakve 

govore, već je koncert održan na prijateljskoj razini. Svi predsjednici dosada imaju tu hipoteku - kad 

su u kampanji su i u kampanji i predsjednici. Predsjednik je puno učinio za ovaj grad i htjeli smo mu 

pokazati ustanovu koja je vrijedna pažnje. 

 Zaključena je rasprava. 

 Članovi Gradskog vijeća donose 

ZAKLJUČAK 

o primaju na znanje Izvješća o radu Glazbene škole Jastrebarsko 

za školsku godinu 2013./2014. 

 

 Izvješće o radu Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2013./2014. prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

2. TOČKA DNEVNOG REDA 

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj 

poduzetničkih zona na području Zagrebačke županije 

Željka Kovačić konstatira da se ovo izvješće daje na znanje vijećnicima. 
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 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat konstatira da su rezultati zanimljivi i prema podacima stoji da je to najveće 

poduzetničko područje u Županiji. Do danas smo imali milijunska ulaganja. U ovom času ima 22 

poslovna subjekta s 560 zaposlenih i u zlatnoj smo sredini poduzetničkih zona. Komentira smjernice 

koje je županija dala, zonu treba i dalje držati aktivnom, pomagati otkupljivati zemljište, zaokruživati 

da nam dođu poslovni subjekti. 

Miljenko Pavlaković kazao je da mu je drago da je došlo ovo izvješće. Ne želi biti kritičan, ali vidi se 

ono o čemu smo raspravljali a odnosi se na Jastrebarsko, a to je opremljenost, infrastruktura, 

energetika, vlasništvo zemljišta… Svrha je proizvodnja. To su subjekti koje tražimo, a u ostalim 

stvarima primjedbe koje se odnose na druge - odnose se i na Jasku. Držimo se proizvodnje, brojka je 

važna, nismo najlošiji ali koliko proizvodnih subjekata je tu? 

 Zaključena je rasprava. 

 Članovi Gradskog vijeća donose 

ZAKLJUČAK 

o primaju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u 

opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Zagrebačke županije 

 

 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj 

poduzetničkih zona na području Zagrebačke županije prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

3. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Mačekova-

Zdihovačka“ u Jastrebarskom 

Marijan Meštrić uvodno je usmeno obrazložio Prijedlog Odluke. 

Dijana Špirić kao predstavnica Ureda ovlaštene arhitektice, usmeno i grafički obrazlaže IV. Izmjene i 

dopune. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Mačekova-

Zdihovačka“ u Jastrebarskom, daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

ODLUKU 

o donošenju IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

„Mačekova-Zdihovačka“ u Jastrebarskom 

 

Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Mačekova-Zdihovačka“ u 

Jastrebarskom prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

4. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u 

Jastrebarskom 

Marijan Meštrić uvodno je usmeno obrazložio Prijedlog Odluke. 

Dijana Špirić kao predstavnica Ureda ovlaštene arhitektice, usmeno i grafički obrazlaže I. Izmjene i 

dopune. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u 

Jastrebarskom, daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

ODLUKU 

o donošenju I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

„Pečkarica“ u Jastrebarskom 

 

Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom prilaže 

se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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5. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

Željka Kovačić pozvala je pročelnicu Lovretin da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Maja Lovretin usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada 

Jastrebarskog za 2014. godinu. 

 Otvorena je rasprava. 

Miljenko Pavlaković kazao je da smo na kraju godine i potrebno je izvršiti rebalans za usklađenje 

stavki, no već je viđeno da Gradsko vijeće donosi proračun, a drastično odstupa od projekata. 

Najznačajnije od protupožarne zaštite, od izdvajanja za poljoprivredu, za izgradnju cesta, za smanjenje 

prijevoza učenika i to su sve izmjene od par stotina tisuća kuna. Jasno da se rebalans vrši radi 

korekcija, ali da li u ovoj mjeri kako se radi danas, a to je već uobičajena praksa? Donosimo Proračun, 

projekt se ne realizira –  i nikome ništa. 

Filip Tončić nadovezao bi se na raspravu, vezano za prihodovnu stranu. Žalosti ga da se početkom 

godine prikazuju velike brojke, a krajem godine mora se prikazati izražajno niže. Prihodi su vrlo mali, 

da nema prijenosa od prošle godine, bilo bi još lošije. Treba osigurati uvjete da nešto i zaradimo, 

postoji poduzetnička zona, no ne prihoduje dovoljno. Investicije su premale. Problem je u tendenciji 

pada, što je Jastrebarsko obuhvatilo i to je pitanje svima nama - što promijeniti da se taj trend smanji, 

zapravo koje su ideje grada da se to ne događa u budućnosti.  

Zvonimir Novosel ne bi trošio puno vremena na rebalans koji pokazuje realne brojke. Ne bi rekao da 

odustaju od projekta. Veliki kapitalni projekti koji nisu realizirani, nisu greška grada. Daje primjer 

izgradnje Radničke ulice, imamo svu dokumentaciju no i žalbe nekih privatnih vlasnika na izvlaštenje 

i činjenice da je procedura rješavanja toga u Uredu za katastar spora. Grad je doveden u situaciju da se 

projekt ne može realizirati. Katastar je u konačnici riješio tu priču, no do danas to nije provedeno i tek 

nakon provedbe se može riješiti pitanje vlasništva zemljišta i izvlaštenja. Prokomentirao je investicije 

u gospodarskoj zoni, Jastrebarsko je grad s trenutno najvećom investicijom u zoni, koju je usporedio s 

investicijom IKEA. Grad Jastrebarsko prihodovao je 15 milijuna kuna za investiciju, a već je primio i 

pozivnicu za otvorenje tog objekta. Ne bi rekao da se ne radi ništa. Što učiniti da se trend pada smanji? 

Pričajući o trendovima, nezaposlenost na području grada je u najvećem padu s obzirom na druge 

gradove u županiji. To je vidljivo iz analiza, zadovoljan je trendovima i idemo u dobrom smjeru. To je 

zasluga i poduzetnika, pogotovo onih iz drvne industrija. Poziva vijećnike da podrže rebalans. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom glasova donijeli su  

ODLUKU 

o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 

Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

6. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

Tomislav Ciban ima pitanje vezano za gradnju nogostupa u naselju Čeglji, moli da se pojasni. Do 

kraja godine ostalo 13 dana, a gradnja nije počela. Kako se to misli realizirati? 

Zvonimir Novosel pojašnjava investicijski ciklus, nije vezano samo na kalendarske dane, ne odustaje 

od projekta iz niza razloga. Prenijet će se u slijedeću godinu. Detaljno obrazlaže. 

Tomislav Ciban kada su se radile izmjene, bilo je jasno da se neće realizirati, pa mu nije jasno zašto 

tako nije i napisano. U programu gradnje za 2015. godinu te stavke nema. Znači da se ta sredstva ne 

prenose, bar on to ne vidi. 

Miljenko Pavlaković navodi primjere odstupanja, ovo o čemu vijećnik Ciban govori ispada da je 

projekt realiziran. Koje godine će to biti proknjiženo? Projekt koji nije realiziran, nije trebao biti niti 

prikazan. Slaže se s vijećnikom Cibanom. 
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Zvonimir Novosel konstatira da je knjiženje jedno a planiranje drugo. Detaljno obrazlaže. Rezervacija 

za neko buduće razdoblje. Nikad više nogostupa nije izgrađeno nego u zadnjih par godina. Stoji iza 

onog što je rekao.  

Miljenko Pavlaković kazao je da ovdje piše da se 600.000,00 kn prenosi, ovaj projekt nije realiziran. 

Konstatira da su vijećnici dovedeni u veliku zabludu. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog III. 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 su glasova donijeli 

III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 

III. 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. 

 

7. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 

II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog 

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

 

8. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području 

Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području 

Grada Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

II. izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih 

vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 

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

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

 

9. TOČKA DNEVNOG REDA  

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

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog II. 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 su donijeli 

II. izmjene i dopune Programa zaštite i očuvanja spomenika 

kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 
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II. 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. 

 

10. TOČKA DNEVNOG REDA  

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

poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

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

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

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

srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 

II. izmjene i dopune Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu 

Grada Jastrebarskog za 2014. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

11. TOČKA DNEVNOG REDA  

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

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

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

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

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

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 

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

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

 

12. TOČKA DNEVNOG REDA  

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

Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

Grada Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog poglavarstva jednoglasno su donijeli 

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

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 

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

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

 

13. TOČKA DNEVNOG REDA  

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

Jastrebarskog za 2014. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na 

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 
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II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2014. 

godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

14. TOČKA DNEVNOG REDA  

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

Jastrebarskog za 2014. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na 

području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

 

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2014. 

godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

15. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu i Projekcije Proračuna za 2016. i 

2017. godinu 

Željka Kovačić poziva pročelnicu Lovretin da usmeno obrazloži Prijedlog Proračuna. 

Maja Lovretin usmeno obrazlaže Prijedlog Proračuna za 2015. godinu i Projekcije Proračuna za 

2016. i 2017. godinu. 

Željka Kovačić konstatira da su na Prijedlog Proračuna pristigla dva amandmana, od predlagatelja - 

skupine gradskih vijećnika: Ignac Smetko, Petar Španić, Marijan Bernat, Milan Frkonja, Ivan 

Budišćak, Petra Pernar, Dražen Vinšćak, Zoran Savić i Mario Dugić Amandmani su dostavljeni u roku 

i na propisan način, raspravio ih je nadležni Odbor i dao o njima pozitivno mišljenje. Poziva 

podnositelja amandmana da obrazloži prijedlog. 

Dražen Vinšćak kazao je da kao predlagatelji, gradski vijećnici: Ignac Smetko, Petar Španić, Marijan 

Bernat, Milan Frkonja, Ivan Budišćak, Petra Pernar, Dražen Vinšćak, Zoran Savić i Mario Dugić, 

sukladno Članku 44. i 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog ("Službeni vjesnik Grada 

Jastrebarskog", broj 7/09, 3/13, 2/14), podnosimo Amandmane na prijedlog Proračuna Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu i projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godinu. 

AMANDMAN 1: 

Razdjel 010 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 

komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Glava 01 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni 

sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Program 4014 Razvoj gospodarstva 

Aktivnost A401401 Gospodarske manifestacije 583.000,00, umanjuje se za 83.000,00 kuna, na način 

da se: 

323 Rashodi za usluge 468.000,00 kuna, umanjuju za 68.000,00 kuna 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 kuna, umanjuju za 15.000,00 kuna 

381 Ostale tekuće donacije 15.000,00 kuna ostaje nepromijenjeno, 

tako da izmijenjeni prijedlog glasi: 

Aktivnost A401401 Gospodarske manifestacije 500.000,00 kuna 

323 Rashodi za usluge 400.000,00 kuna 

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 85.000,00 kuna 

381 Ostale tekuće donacije 15.000,00 kuna, 

a sredstva u iznosu 83.000,00 kuna preraspoređuju se kako slijedi: 

U Razdjelu 010 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 

komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Glava 01 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni 

sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
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Program 3010 Zdravstvo 

Aktivnost A301003 Podizanje standarda preventivne zdravstvene zaštite 

dodaje se 

381 Tekuće donacije – sufinanciranje specijalista u Domu Zdravlja Zagrebačke županije-ispostava 

Jastrebarsko 83.000,00 kuna 

Obrazloženje uz amandman 1: 

Dom Zdravlja u Jastrebarskom u proteklim godinama smanjio je broj Specijalističkih ambulanti. 

Važnost povećanja standarda primarne zdravstvene zaštite očituje se u povećanju ponude 

specijalističkih ambulanti, kako bi se lokalnom stanovništvu ponudio veći broj specijalista, radi 

smanjenja potrebe odlaska u Zagreb ili Karlovac na pojedine specijalističke preglede. Time se 

smanjuju troškovi za pacijente, omogućava lakše obavljanje specijalističkih pregleda i povećava razina 

usluge Doma zdravlja u Jastrebarskom. Usvajanjem ovog prijedloga otvara se mogućnost za sklapanje 

Sporazuma sa Ustanovom Dom Zdravlja Zagrebačke županije za realizaciju istog. 

AMANDMAN 2: 

Razdjel 010 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 

komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Glava 01 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni 

sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Program 3009 Javni red i sigurnost 

Aktivnost A300901 Usluge protupožarne zaštite 1.115.000,00 kuna 

381 Tekuće donacije 830.000,00 kuna umanjuju se za 60.000,00 kuna 

382 Kapitalne donacije 285.000,00 kuna povećavaju se za 50.000,00 kuna 

te se dodaje 

323 Rashodi za usluge 10.000,00 kuna 

tako da izmijenjeni prijedlog glasi: 

Aktivnost A300901 Usluge protupožarne zaštite 1.115.000,00 kuna 

381 Tekuće donacije 770.000,00 kuna 

382 Kapitalne donacije 335.000,00 kuna 

323 Rashodi za usluge 10.000,00 kuna 

Obrazloženje uz amandman 2: 

Unutar proračuna i tekućih donacija za redovni rad Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarsko 

predviđena su sredstva od 60.000,00 kuna za nabavku kombi vozila (1/3 iznosa koji prema ustaljenoj 

praksi financiraju u jednakim omjerima VZGJ, Grad Jastrebarsko i društvo koje nabavlja kombi 

vozilo). Obzirom na doneseni Plan zaštite od požara, te obvezu opremanja DVD-a i potrebe nabavke 

Vatrogasnih vozila (navalnih), potrebno je sredstva za nabavku kombija preusmjeriti za prijeko 

potrebno opremanje onih DVD-a koji nisu opremljeni sukladno Planu zaštite od požara, te stoga ta 

sredstva preusmjeriti na kapitalne donacije u tu svrhu. Obzirom i na nove okolnosti (investicije u 

Gospodarskoj zoni, te drugim dijelovima Grada Jastrebarskog), potrebno je novelirati Plan zaštite od 

požara za što se predlaže preraspodjela navedenih 10.000,00 kuna 

Ovim prijedlogom povećava se razina operativne sposobnosti središnjih DVD-a i samim time i 

efikasnost u zaštiti od požara, te usklađenje Plana zaštite od požara s novim okolnostima na prostoru 

Grada Jastrebarskog. Ovim prijedlogom niti na koji način ne umanjuju se sredstva za Vatrogastvo, već 

se samo raspoređuju svrsishodnije i racionalnije. 

Željka Kovačić poziva gradonačelnika Novosela da se izjasni o ova dva amandmana. 

Zvonimir Novosel kazao je vezano za predložene amandmane, da je objavljen razgovor s ravnateljem 

Doma zdravlja u Jastrebarskom, žele podići razinu primarne zdravstvene zaštite te iz tog razloga 

prihvaća prvi amandman koji postaje sastavni dio proračuna. Vezano za drugi amandman, koji je 

vezan za nabavku navalnog vozila, također prihvaća amandman koji postaje sastavni dio proračuna. 

Željka Kovačić kazala je da je u roku i na propisan način pristigao i amandman vijećnika Filipa 

Tončića o kojem je također raspravljao nadležni Odbor, koji je o istom dao negativno mišljenje. 

Poziva Filipa Tončića da obrazloži amandman.  

Filip Tončić kazao je da podnosi sljedeći amandman: „Temeljem članka 44. Statuta grada 

Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 2/13 i 3/13) i odredbi članka 48. 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 7/09, 
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3/13 i 2/14) podnosi amandman na Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu. U 

posebnom dijelu proračuna: 

Razdjel 010 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 

komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 

Glava 01 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni 

sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša dodaje se novi Kapitalni projekt Razvoj prostora bivše 

vojarne u Jastrebarskom. 

323 Rashodi za usluge – 500.000,00 kn 

Sredstva se osiguravaju smanjenjem na: 

Razdjel 009 Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije 

Glava 01 Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije 

Aktivnost A602101 Administrativni troškovi 

323 Rashodi za usluge – 1.251.000,00 umanjuje se za 500.000,00 kn, novi iznos 751.000,00 kn. 

Obrazloženje: 

Uvođenjem novog kapitalnog projekta Razvoj prostora bivše vojarne u Jastrebarskom pokreće se 

razvoj prostora bivše vojarne koji godinama stoji prazan, a koji ima potencijal razvoja grada. 

Navedenim iznosom izrađuje se studija razvoja tog prostora koja je temelj širenja grada Jastrebarskog 

koje nudi nove mogućnosti ključne za razvoj grada.“ 

Dodatno obrazlaže da ovim amandmanom ima želju pokazati da bi prostor bivše vojarne trebalo na 

neki način iskoristiti. Nema u prijedlogu ovog proračuna niti jednog projekta veće važnosti, ništa 

kapitalno, stoga smatra da iznos od pola milijuna kuna za izradu studije za taj prostor pokazao bi da 

smo spremni i da imamo projekt za povratak tog prostora. Smatra to jednim od ključnih momenata u 

razvoju grada. Struka bi trebala vidjeti što je najbolje za taj prostor, važno je što prije da se napravi 

projekt. 

 Otvorena je rasprava. 

Zvonimir Novosel konstatira da ako jedan projekt zaslužuje pozornost - je taj projekt bivše vojarne, te 

pohvaljuje namjeru. Postoji jedan razlog zašto će odbiti ovaj amandman, a to je činjenica da će se 

sredstva realizirati već ove godine, županija je pomogla i već je proveden  postupak za dostavu ponuda 

o izradi strategije razvoja i namjene tog prostora koji uključuje i dvorac. Ostatak je sadržan u 

proračunu u dijelu prostornog planiranja. Biti će izrađena studija izvodivosti. U suradnji s DUUDI-jem 

jer država je odustala od prepuštanja tih prostora jedinicama lokalne samouprave, iz razloga jer je 

država opreznija. Projekt i namjera je dobra, no ne podržava amandman. 

Filip Tončić kazao je s obzirom na važnost prostora za naš grad, misli da je tehnička stvar otvaranja 

projekta, važan je za grad Jastrebarsko. Ovo je možda i važnije od Jalševca, razvoj grada u smjeru koji 

se do sada nije razvijao. Proračun zaslužuje imati projekt za taj prostor, koji će razviti Jasku. Izražava 

žaljenje što do sada to nije realizirano.  Velik novac i vrijednost otišli su u vjetar. 

 Zaključena je rasprava.  

 Prijedlog amandmana vijećnika Filipa Tončića, koji glasi: 

„Temeljem članka 44. Statuta grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 

2/13 i 3/13) i odredbi članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik 

Grada Jastrebarskog, broj 7/09, 3/13 i 2/14) podnosi amandman na Prijedlog Proračuna Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu. U posebnom dijelu proračuna: 

Razdjel 010 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, 

komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 

Glava 01 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni 

sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša dodaje se novi Kapitalni projekt Razvoj prostora bivše 

vojarne u Jastrebarskom. 

323 Rashodi za usluge – 500.000,00 kn 

Sredstva se osiguravaju smanjenjem na: 

Razdjel 009 Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije 

Glava 01 Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije 

Aktivnost A602101 Administrativni troškovi 

323 Rashodi za usluge – 1.251.000,00 umanjuje se za 500.000,00 kn, novi iznos 751.000,00 kn. 

Obrazloženje: 
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Uvođenjem novog kapitalnog projekta Razvoj prostora bivše vojarne u Jastrebarskom pokreće se 

razvoj prostora bivše vojarne koji godinama stoji prazan, a koji ima potencijal razvoja grada. 

Navedenim iznosom izrađuje se studija razvoja tog prostora koja je temelj širenja grada Jastrebarskog 

koje nudi nove mogućnosti ključne za razvoj grada.“, daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom glasova nisu prihvatili amandman vijećnika Filipa Tončića, 

te predloženi amandman ne postaje dijelom konačnog prijedloga Proračuna za 2015. godinu. 

Željka Kovačić otvara raspravu po Prijedlogu Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu i 

Projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godinu. 

Miljenko Pavlaković iznenađen je da je bilo amandmana, jer odlukom Vlade RH proračun je oštećen, 

pa i svaki građanin Jastrebarskog i Hrvatske. Obrazlaže posljedice te odluke za grad Jastrebarsko. 

Gledajući gdje su najveća smanjenja, žalosno da je ovakav materijal dat vijećnicima bez usporedbe s 

prošlom godinom. Brojka kao brojka ne znači ništa ako se ne usporedi s nečim. Smatra da je na 

neadekvatan način prezentiran proračun. Smanjuju se sredstva na izgradnji, održavanju, sportu, DVD-

ima vatrogasna oprema, i druge strane segment gospodarstva i poljoprivrede se također smanjenje. 

Govorimo o malim komunalnim akcijama, a nema u proračunu prikazana dva milijuna kuna. To će sve 

faliti gradu, a sve na temelju odluke Vlade RH. Planirana je i izrada programa rekonstrukcije 

Strosmayerovog trga.  Zar ga nemamo od pred par godina? Sad ga više nitko ne spominje. Zar za 

vojarnu za projekte da se troše toliki novci? Postoji program Vlade, ne treba dati nekom par stotina 

tisuća kuna da se kaže za što da se koristi. U ovakvim kriznim vremenima, da li se možemo igrati s 

pola milijuna kuna? Na širenju grada se štedi.  

Sanja Sertić nadovezala bi se na raspravu vijećnika Pavlakovića, skida se i iznos za osnovnoškolsko 

obrazovanje, cifra koja je otprilike 160.000 kn, je oko 30% od prošle godine. Pita pošto je i iznos za 

produženi boravak smanjen, da li to znači jednu učiteljicu manje? Svi programi su smanjeni, osim 

školske kuhinje, kazala je da svakodnevno imaju sve veći broj učenika koji roditelji ostaju bez radnih 

mjesta i ne mogu platiti školsku kuhinju. Neki projekti u rujnu koji su traženi, vidi da nisu uvršteni, a 

škola u prirodi i maturalna putovanja su smanjeni ili ukinuti. Da li se baš 30% trebalo rezati na 

osnovnom školstvu? 

Filip Tončić mora reći da su smanjenja i na prihodovnoj strani, što je zabrinjavajuće, govorilo se o 

zakonskim osnovama. Smanjenje je veće od razlike koja bi se odnosila na porezna primanja. Što nam 

ukazuje to – ako ne dignemo kredit ne možemo očekivati ulaganja? Govori da često slušamo o tome 

kao je Jaska grad budućnosti, ali nemamo hrabrosti reći da će se to ostvariti u proračunu. Statistike 

kažu da gubi stanovništvo. Nema na godinu velikih kapitalnih investicija. Porasla je naplata 

komunalne naknade, no investitora nemamo. Danas se zapravo igramo faktorom sreće, ako netko dođe 

onda ćemo trošiti, ako ne - ništa. Ako ovako nastavimo, svake godine padamo i pita  da li ćemo za 

nekoliko godina imati za hladni pogon? 

Zvonimir Novosel konstatira da svaki proračun kao temeljni dokument prikazuje viziju onog tko ga 

prikazuje i što će grad u slijedećoj godini raditi. Nije očekivao da će oporba pohvaliti proračun, niti 

očekuje u budućnosti, iako bi volio da to postane jednog dana normalno. Nema savršenog proračuna, 

svatko bi ga sastavio na svoj način. Već 12 godina sudjeluje u slaganju proračuna, no ove godine je 

bilo najteže sastaviti proračun, i iza toga stoji. Činjenica porezne reforme koja se desila, sigurno nije 

potez kojem će pljeskati bilo koji gradonačelnik. Javno je stao iza ove odluke Vlade, jer su jedinice 

lokalne samouprave same krive za ovaj porez. Postavio je pitanje jednom živimo li mi u nekoj drugoj 

državi? Govori o potezima Vlade. Što se događalo u jedinicama lokalne samouprave i županijama – 

raste broj zaposlenih, agencija, dizale se plaće, sve suprotno onom kako je Vlada slala poruku. Mi u 

Jaski idemo s 4. smanjenjem plaća djelatnicima gradske uprave, od 2009. godine je to 20%. Drži se 

onog da se treba držati vremena u kojem živimo, daje primjere. Taj potez Vlade je takav da bi se 

jedinice lokalne samouprave otrijeznile. U Zagrebačkoj županiji 5 milijuna kuna odlazi za naknade 

vijećnicima i članovima Skupštine, daje primjer. Malo je gradonačelnika koji su sebi skidali plaće, 

poanta je da građanima šaljemo poruku da živimo u vremenu krize. Kritike na proračun -  trebaju li 

nam projekti i zašto ih plaćamo? Kapitalne se investicije u jedinicama lokalne samouprave financiraju 

novcem proračunskih korisnika. Moramo imati strategije, studije izvodivosti, strateške dokumente. 

Misli da je oportuno ulagati u te projekte. Neprihvatljivo je da jedan gradonačelnik nema u ladici 

barem 10 projekata spremnih za apliciranje na fondove EU. Vezano za osnovnoškolsko obrazovanje, 

Grad Jastrebarsko nema nikakve zakonske obveze financirati osnovno školstvo, već je isto u 

nadležnosti Županije. Dana 31. prosinca ove godine imali smo zadnji rok prijaviti na Fond za dobiti 
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85% sredstava za osnovnu školu, možda bi škola koštala grad i županiju 0 kuna. Tko će odgovoriti 

zašto nemamo novu školu? Što se tiče škole u prirodi i maturalnih putovanja, govori o komunikaciji sa 

školom da se održi sastanak. Ako išta vrijedi onda vrijedi razgovarati, nema teme od koje ću pobjeći. 

Mogu biti u krivu ali ću razgovarati sa svima. Pad stanovništva je istina, ali on se događa u cijeloj 

Hrvatskoj. Nema demografske politike. Da se ta slika okrene treba desetljeće. Što se tiče konstatacije 

da nema investicija i da se igramo s faktorom sreće – sljedeća godina će biti godina najvećih 

investicija u gradu i to isključivo zaslugom grada. Radili smo projekte, dao primjer kanalizacije. 

Također daje i primjer nadvožnjaka što je  investicija od 30 milijuna kuna. To je ono što se nudi u 

proračunu za 2015. – vizije. Moramo biti ozbiljni i spremni na povlačenje sredstava iz fondova EU. 

Unatoč rezovima, smanjenju i uštedama, nema povećanja prireza, povećanja cijene komunalne 

naknade, poskupljenja vode, komunalnih davanja i neće ih ni biti. Zadržali su asistente u dječjem 

vrtiću, ulažemo u gospodarsku zonu, predviđeni su otkupi zemlje. Daje detaljno obrazloženje. Ovo 

nije najbolji proračun, ali je u skladu s vremenom u kojem živimo. Daje najave za slijedeću godinu, 

siguran je da će to biti jedna od najuspješnijih godina. 

Filip Tončić komentira pritisak na lokalnu upravu, od 2009. do danas zaposlio se popriličan broj 

djelatnika u gradsku službu, govori od tri nove tvrtke, smanjio svoj proračun sa 60 na 45 milijuna 

kuna, dignulo se 20 milijuna kuna kredita. Imamo jedan od nižih proračuna u zadnjih deset godina. 

Ono što zaradimo danas je manje nego što smo nekad imali. Određene reforme su donijele nova 

pravila, sposobnost vlasti se mjeri i u drugim prihodima proračuna. Postoje gradovi u Hrvatskoj koji 

nisu doživjeli takav pad, već su ostali u sličnom standardu. Neće biti povećanja komunalne naknade i 

slično, no život postaje skuplji.  

Miljenkno Pavlaković komentira izlaganje gradonačelnika, ne može biti pozitivna reforma.  To se 

reflektira na proračun. Koliki je administrativni aparat u Jastrebarskom? Udvostručio se unazad 5-6 

godina. Pitanje plaća, neće ulaziti u tu osjetljivu temu. Pokretanje potrošnje, a mi štedimo na krivome. 

Neki su dobivali za „Jaskanske vinske svečanosti“ na par stotina tisuća kuna. Profesionalizirali smo 

neka mjesta u Gradu, npr. predsjednik Sportske zajednice Grada Jastrebarskog. Danas se govori 

drugačije. Htio je podsjetiti za Strossmayerov trg, zar nema gotov projekt, o čemu su se lomili ne tako 

davno? Možda treba nešto mijenjati, ali zar treba iz početka raditi projekt? Imamo strategija, možda 

možemo doći do njih bez da potrošimo par stotina tisuća kuna. Ovom reformom građani ne dobivaju 

nego gube, jer će im neke stvari biti uskraćene iz proračuna što se tiče standarda. Što smo ponudili za 

kvalitetniji život građana Jastrebarskog? Izgubili smo od popisa stanovništva oko osamsto ljudi. Koji 

je to postotak? Možemo pričati demagoški o ovoj reformi, ali to će se dugoročno vidjeti. Žalosno da se 

nije dala usporedba. Prvi puta se dogodilo da se nisu dobile smjernice za izradu proračuna od Vlade.  

Sanja Sertić gradonačelniku želi od srca da se ostvari Jaska kao veliko gradilište i ono što je rečeno, 

iskreno će čestitati ako se to ostvari. No ono što mora reći, vi ste se referirali na novu školu iako nije 

tema ove točke. Kao županija nije učinila ništa, a što je učinilo Ministarstvo? Ono što znam da je 

Županija od kad sam ravnatelj uložila preko 30 milijuna kuna u podizanje standarda škole u 

Jastrebarskom i područnih škola. Standard je na zavidnoj razini, čak i u usporedbi sa Zagrebom. 

Osjeća se pad broja učenika, ako se trend nastavi hoće li škola nova biti potrebna? Govori o 

sufinanciranju Grada prema osnovnoj školi – škola u prirodi, maturalna putovanja, daroviti učenici, 

učenička zadruga… Dopisujemo se, no ona je znala još prije mjesec dana da je iz proračuna maknuta 

aktivnost „Škola u prirodi“. Daje primjer Općine Pisarovina i njihovo sudjelovanje u financiranju 

osnovnog školstva. Smatra da je u interesu Grada da financira školstvo iznad pedagoškog standarda, 

kako bi opravdao status Grada prijatelja djece. 

Zvonimir Novosel referira se na gđu. Sertić, imamo različita razmišljanja o istoj temi. Argumentira 

brojkama ono što se sufinancira, što je daleko više od par tisuća kuna, to je 755.000 kn, sve specificira. 

To govori zato da građani znaju, želi sastanak u školi da roditelji ovo vide. Što se tiče porezne 

reforme, ovo nije prva reforma koja uzima jedinicama lokalne samouprave, prva reforma je bila 2010. 

godine i uzela više Jastrebarskom nego ova reforma, što detaljno obrazlaže. Nije se o tome previše 

pričalo i kritiziralo, prilagodili su se situaciji. Da li će nova škola biti potrebna i što je učinilo 

ministarstvo, konstatira da je učinjeno sve što je moglo. Postojala je čak i pravomoćna lokacijska 

dozvola, no Županija nije učinila ništa – građevinski, projekte, troškovnike. Javno je objavljen poziv i 

još uvijek je na stranici Ministarstva. Nova škola nam itekako treba. Županija propustila šansu da to 

dobijemo bespovratno. Poslao sam poruke javnosti koje sam mislio. Više ne želi raspravljati. Za 

godinu dana ćemo vidjeti gdje smo, a on tvrdi da će biti uspješni. 
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Sanja Sertić dobila je odgovor što je učinilo Ministarstvo, iznenađena je ovom informacijom da je 

Županija propustila priliku. Nije znala za tu informaciju. Nisu se dobro razumjeli vezano za 

financiranje od strane grada, pojasnila je sve dodatno. Govori o tome da su za ovu godinu smanjena 

sredstva za 160 000 kn, to je gotovo 30% ako smo se dobro razumjeli. To su velika sredstva.  

Miljenko Pavlaković komentira vezano za Ministarstvo, Županiju a vezano za školu. Glede porezne 

reforme, danas svi idu s transparentima, gradonačelnici i načelnici iste političke opcije su protiv, što je 

zanimljivo. Kako bi građani mogli dobiti, kad gledamo proračun? Napomenuo je da ne vidi male 

komunalne akcije, to je ono što će pogoditi stanovništvo, standard u Jaski će doživjeti pad. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu i Projekcije Proračuna za 2016. i 

2017. godinu, daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća su većinom glasova svih vijećnika donijeli 

PRORAČUN 

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu i Projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godinu 

 

Proračun Grada Jastrebarskog za 2015. godinu i Projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godinu prilaže 

se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

U 21:30 sati predsjednica određuje stanku od deset minuta. 

Sjednica se nastavlja u 21:40 sati. 

  

16. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom glasova donijeli su 

ODLUKU 

o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

17. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 

2015. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

18. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 

2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 

2015. godinu daje se na glasovanje. 
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 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

Program održavanja komunalne infrastrukture 

na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

19. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog 

za 2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 

2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

Program gradnje komunalnih vodnih građevina 

na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Program gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

20. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

Program zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine  

na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Program zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2015. 

godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

21. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu 

Željka Kovačić izvještava da je na ovaj Prijedlog pristigao amandman, kojeg su podnijeli gradski 

vijećnici. Amandman su raspravila i dala pozitivno mišljenje nadležna radna tijela ovog Gradskog 

vijeća. Čita amandman koji glasi: 

Predlagatelji - Gradski vijećnici: Ignac Smetko, Petar Španić, Marijan Bernat, Milan Frkonja, Ivan 

Budišćak, Petra Pernar, Dražen Vinšćak, Zoran Savić,Mario Dugić, sukladno Članku 44. i 48. 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog", broj 7/09, 

3/13, 2/14), podnosimo Amandman na prijedlog Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i 

srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2015. godinu. 

AMANDMAN: 

U Članku 2. u tablici A) U Gospodarstvu 3.773.000,00 kuna, 

Točka 1. Gospodarske manifestacije – JAVISE 583.000,00 kuna umanjuje se za 83.000,00 kuna, 

Točka 1.1. Rashodi za usluge 468.000,00 kuna, umanjuje se za 68.000,00 kuna, 

Točka 1.2. Ostali nespomenuti rashodi 100.000,00 kuna, umanjuje se za 15.000,00 kuna 

Točka 1.3. Ostale tekuće donacije 15.000,00 kuna ostaje nepromijenjena 

te izmijenjeni projedlog glasi: 

Točka 1. Gospodarske manifestacije – JAVISE 500.000,00 kuna 

Točka 1.1. Rashodi za usluge 400.000,00 kuna 
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Točka 1.2. Ostali nespomenuti rashodi 85.000,00 kuna 

Točka 1.3. Ostale tekuće donacije 15.000,00 kuna 

Sukladno navedenom smanjenju za isti iznos (83.000,00 kuna) umanjuje se ukupni iznos 

Programa A) U gospodarstvu, te izmijenjen glasi: 

A) U Gospodarstvu 3.690.000,00 kuna 

Obrazloženje: 

U vrijeme racionalizacije poslovanja Grada i usklađivanja sa smanjenjem Proračuna uvjetovanog 

Poreznom reformom, potrebno je dodatno racionalizirati troškove manifestacije Jaskanske vinske 

svečanosti. 

Gradonačelnik je prihvatio amandman te isti postaje sastavni dio Prijedloga Programa. 

 Otvorena je rasprava. 

Miljenko Pavlaković vidi se određeni pomak, vezano za početak poslovanja poduzetnika, nastup na 

sajmovima, subvencije dadiljama i volio bi da se dođe do realizacije toga. Neće govoriti da li je to 

puno ili malo, no ako i mali korak napravimo da dođemo do cilja razvoja gospodarstva to može puniti 

proračun i imamo veći prihod, dižemo standard. Da li su sredstva mogla biti veća? Vjerojatno da. 

Sredstva namijenjena za poljoprivredu nisu prikazana pa ga zanima usporedba u odnosu na 2014.  

Marijan Bernat po ovoj točki može reći sljedeće - zanima ga sporazum s CLER – om, da se to malo 

pojasni. U svakom slučaju on je pregledao proračun, za pohvaliti je te male pomake. Međutim, tu je 

bila diskusija u vezi proračuna i investicija po demografskoj situaciji. Nitko ne daje konkretne 

prijedloge, njegova vizija je ako je ikako moguće da krenemo naprijed. Živi u kraju gdje je sada 

pustoš, ali još uvijek imamo poljoprivrednih vrtova, dvorišta i polja, još uvijek ima ljudi koji rade 

vrtove i koji imaju višak proizvoda. Predlaže da se napravi OPG na nivou grada, da se na tržnici 

plasira višak proizvoda jer su još uvijek to ekološki proizvodi.  

Zdravko Režek daje odgovor glede poljoprivrede. Daje pojašnjenja glede predmetno Programa, 

vidljiv je na 3. razini proračuna iznos od 690.100,00 kn za mjere i aktivnosti u poljoprivredi. Govori o 

otkupu viška plodova kroz tzv. seljačke tržnice. Također obrazlaže i suradnju s CLER-om. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

Program potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu  

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Program potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 

2015. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

22. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu 

Željka Kovačić izvještava da je na ovaj Prijedlog pristigao amandman, kojeg su podnijeli gradski 

vijećnici. Amandman su raspravila i dala pozitivno mišljenje nadležna radna tijela ovog Gradskog 

vijeća. Čita amandman koji glasi: 

Predlagatelji - Gradski vijećnici: Ignac Smetko, Petar Španić, Marijan Bernat, Milan Frkonja, 

Ivan Budišćak, Petra Pernar, Dražen Vinšćak, Zoran Savić, Mario Dugić , sukladno Članku 44. i 48. 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog", broj 7/09, 

3/13, 2/14), podnosimo Amandman na prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 

na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu. 

AMANDMAN: 

U Programu javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2015. 

u točci 4. Javni red i sigurnost, 4.6. Financijska sredstva 

predlaže se preraspodjela sredstava na način da se: 

Točka 1.1. Tekuće donacije 830.000,00 kuna umanjuje za 60.000,00 kuna na način da se: 

Točka 1.1.1. Tekuće donacije 800.000,00 kuna umanjuje za 60.000,00, 

Točka 1.1.2. Tekuće donacije DVD društva – proslave 30.000,00 kuna ostaje nepromijenjena, 
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nadalje, u Točci 1.2. Kapitalne donacije 285.000,00 kuna, Točci 1.2.1. Kapitalne donacije – vozila i 

objekti 100.000,00 kuna, dodaju se sredstva iz Točke 1.2.3. Kapitalne donacije 150.000,00 kuna, te 

50.000,00 kuna od umanjenih sredstava iz točke 1.1.1., uz brisanje riječi "i objekti",  

Točka 1.2.2. Kapitalne donacije – oprema 35.000,00 kuna ostaje nepromijenjena 

nadalje, dodaje se nova točka 1.3. Rashodi za usluge, 1.3.1. Rashodi za usluge - Plan zaštite od požara 

10.000,00 kuna, 

pa konačni prijedlog izmjena glasi: 

1. Aktivnost: Usluge protupožarne zaštite 1.115.000,00 kuna 

1.1. Tekuće donacije 770.000,00 kuna 

1.1.1. Tekuće donacije 740.000,00 kuna 

1.1.2. Tekuće donacije DVD društva – proslave 30.000,00 kuna 

1.2. Kapitalne donacije 335.000,00 kuna 

1.2.1. Kapitalne donacije – vozila, 300.000,00 kuna 

1.2.2. Kapitalne donacije – oprema 35.000,00 kuna 

1.3. Rashodi za usluge 10.000,00 kuna 

1.3.1. Rashodi za usluge – Plan zaštite od požara 10.000,00 kuna 

Obrazloženje: 

Unutar Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog i tekućih 

donacija za redovni rad VZGJ predviđena su sredstva od 60.000,00 kuna za nabavku kombi vozila 

(1/3 iznosa koji prema ustaljenoj praksi financiraju u jednakim omjerima VZGJ, Grad Jastrebarsko i 

društvo koje nabavlja kombi vozilo). Obzirom na doneseni Plan zaštite od požara, te obvezu 

opremanja DVD-a i potrebe nabavke Vatrogasnih vozila (navalnih), potrebno je sredstva za nabavku 

kombija preusmjeriti za prijeko potrebno opremanje onih DVD-a koji nisu opremljeni sukladno Planu 

zaštite od požara, te stoga ta sredstva preusmjeriti na kapitalne donacije u tu svrhu.  

Također sredstva za kapitalne donacije DVD-ima za adaptaciju objekata već se nalaze u Točci 3. 

Tekući Projekt – legalizacija objekata – DVD domovi u iznosu 200.000,00 kuna, pa smatramo da 

ionako nije svrsishodno dodatno ulagati u objekte čija će se funkcionalnost utvrditi u postupku 

legalizacije, jer opravdano postoji osnova da će se morati ulagati u te objekte radi same legalizacije 

(primjerice električne instalacije i sl.) pa nije opravdano vršiti druga dodatna ulaganja do okončanja 

postupka legalizacije objekata (osim onih ulaganja koja budu nužna, a za što su osigurana sredstva 

Točkom 3.). 

Na ovaj se način oslobađaju sredstva za prijeko potrebno ulaganje u nabavku Vatrogasnih vozila koja 

će se koristiti u operativne svrhe, čime se osigurava 300.000,00 kuna za te investicije 

Obzirom i na nove okolnosti (investicije u Gospodarskoj zoni, te drugim dijelovima Grada 

Jastrebarskog), potrebno je novelirati Plan zaštite od požara za što se predlaže preraspodjela navedenih 

10.000,00 kuna 

Ovim prijedlogom povećava se razina operativne sposobnosti središnjih DVD-a i samim time i 

efikasnost u zaštiti od požara, te usklađenje Plana zaštite od požara s novim okolnostima na prostoru 

Grada Jastrebarskog. Ovim prijedlogom niti na koji način ne umanjuju se sredstva za Vatrogastvo, već 

se samo raspoređuju svrsishodnije i racionalnije. 

Nadalje, 

u Točci 5. Program: Zdravstvo, Točka 5.6. Financijska sredstva, Točka 2. Podizanje standarda 

preventivne zdravstvene zaštite, iza Točke 2.2. dodaje se: 

Točka 2.3. Ostale tekuće donacije – sufinanciranje specijalista u Domu zdravlja Zagrebačke županije – 

ispostava Jastrebarsko, 83.000,00 kuna, 

Točke 2.1. i 2.2. ostaju nepromijenjene pa novi prijedlog glasi: 

Točka 2. Podizanje standarda preventivne zdravstvene zaštite 93.000,00 kuna 

Točka 2.1. Ostale tekuće donacije 5.000,00 kuna 

Točka 2.2. Ostale tekuće donacije – školska medicina 5.000.00 kuna 

Točka 2.3. Ostale tekuće donacije – sufinanciranje specijalista u Domu zdravlja, 83.000,00 kuna 

Obrazloženje: 

Dom Zdravlja u Jastrebarskom u proteklim godinama smanjio je broj Specijalističkih ambulanti. 

Važnost povećanja standarda primarne zdravstvene zaštite očituje se u povećanju ponude 

specijalističkih ambulanti, kako bi se lokalnom stanovništvu ponudio veći broj specijalista, radi 

smanjenja potrebe odlaska u Zagreb ili Karlovac na pojedine specijalističke preglede. Time se 
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smanjuju troškovi za pacijente, omogućava lakše obavljanje specijalističkih pregleda i povećava razina 

usluge Doma zdravlja u Jastrebarskom. Usvajanjem ovog prijedloga otvara se mogućnost za sklapanje 

Sporazuma sa Ustanovom Dom Zdravlja Zagrebačke županije za realizaciju istog. 

Predsjednica konstatira da je gradonačelnik prihvatio amandman, isti postaje sastavni dio Prijedloga 

Programa, te se o njemu ne glasa. 

 Otvorena je rasprava. 

Sanja Sertić pitala bi ponovno ono na što nije dobila odgovor. Da li smanjenje sredstava znači 

smanjenje za jednu učiteljicu u produženom boravku? 

Miljenko Pavlaković govori o DVD-ima s područja grada kojima su smanjena sredstva za opremanje 

društava. Na temelju čega sredstva prima udruga „Moj grad Jastrebarsko“, i zašto baš ta udruga? Isto 

tako, pohvaljuje ljetnu i zimsku igraonicu, ali s 250.000,00 kn unaprijed financiramo udrugu. Dva puta 

se već pitalo za suradnju Turističke zajednice i Društva Naša djeca. Da li tražimo povoljnije i 

kvalitetnije za jednu i drugu djelatnost? 

Zvonimir Novosel odgovara što se tiče udruga koje su navedene, sukladno Zakonu o udrugama, bio je 

raspisan je u rujnu Javni poziv, kontaktirali su udruge i upozorili ih da je bio raspisan Javni poziv, a 

tako će se funkcionirati od slijedeće godine. Sve udruge imale su se priliku javiti. Vezano za 

opremanje u vatrogastvu, neće u osnovi riješiti problem odmah, trebali bi milijunski iznosi, bitna je 

novelacija Plana zaštite od požara. Što se tiče umanjenja sredstva za produženi boravak, trebat ćemo 

održati sastanak. Kazao je da je tražio financijsko izvješće oko produženog boravka, da se vidi postoji 

li prostor za racionalizaciju. Ne misli ukinuti tu priču, dapače, ali trebati će racionalizirati troškove. Ne 

želimo da se taj program okrnji ili umanji, ali da vidimo kako održati isti standard sa smanjenim 

sredstvima. 

Zdravko Režek dopunjava vezano za udruge. Na Javni poziv su se javile udruge, te su se njihove 

prijave temeljito obrađene. Daje primjer udruga iz domovinskog rata. Sinoć održan sastanak s 

udrugama s područja grada, date su im upute za buduće apliciranje. Sve ide preko ugovora s obvezom 

izvješća o utrošenim sredstvima. Udruge će se trebati prilagoditi novim zakonskim odredbama, neće 

se više moći financirati temeljem pojedinačnih zamolbi kao do sada. 

Marijan Bernat govorio je o aktivnosti – Religija. Caritasu su umanjena sredstva za 5.000,00 kn,  

imamo na području grada četiri Caritasa, da li je baš tu trebalo smanjivati sredstva, moli objašnjenje. 

Zdravko Režek u rebalansu je vidljiva raspodjela, ta stavka je ostala a sredstva su isplaćena. Kazao je 

da na području grada djeluje pet Caritasa. Smanjenje je, ali nije moglo drugačije. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima na području 

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

23. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog 

za 2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 

2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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24. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat moli odgovor, jer ne može naći stavku tj. rashod za sredstva za tečaj stranog  jezika 

za umirovljenike. Hoćemo li imati to i slijedeće godine? 

Zdravko Režek daje obrazloženje i konstatira da je za tu aktivnost predviđeno 15.000,00 kn. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

Program javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Program javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

25. TOČKA DNEVNOG REDA 

Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

Miljenko Pavlaković zna da je gradonačelnik upoznat s problemom Sportske zajednice, ali 

prokomentirao bi ovaj prijedlog. Ukupna sredstva za sport su manja, no ono što je važnije, klubovi 

neće moći funkcionirati. Apelira na gradonačelnika da se uredi situacija u Sportskoj zajednici jer 

klubovi neće moći primati sredstva koja im trebaju za rad.  

Zdravko Režek slaže se sa vijećnikom Pavlakovićem, Vjeruje da će se sve srediti prije 15.1. jer će 

inače doći do problema u funkcioniranju klubova koji rade. Nije sretan zbog ovog, ali red u sport se 

mora uvesti. Nada se da će se sve moći ostvariti radi dobrobit sporta i djece u Jaski. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

Program javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Program javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu prilaže se zapisniku 

i čini njegov sastavni dio. 

 

26. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

Program javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju 

na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Program javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 

2015. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

27. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Odluke o plaći Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika koji svoja prava 

ostvaruju iz radnog odnosa 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o plaći Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika koji svoja prava 

ostvaruju iz radnog odnosa daje se na glasovanje. 
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 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

ODLUKU 

o plaći Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika koji svoja 

prava ostvaruju iz radnog odnosa 

 

Odluka o plaći Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika koji svoja prava ostvaruju iz radnog 

odnosa prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

28. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarskog 

Željka Kovačić poziva pročelnicu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarskog daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

ODLUKU 

o nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarskog 

 

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

29. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama i 

korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Jastrebarskog 

Željka Kovačić poziva pročelnicu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat pita da li se tu bilo gdje govori i o postavi relaya, koji navodno zrače, ili ne znače? 

Pita da li tvrtka Vode Jastrebarsko također mora plaćati taj iznos? 

Irena Strmečki Šlat dodatno obrazlaže, Grad je osnivač tvrtke Vode Jastrebarsko, pa ne plaćaju 

naknadu. Što se relaya tiče tj. repetitora, isti nisu predmet ove Odluke. Pojašnjava detaljno. 

Miljenko Pavlaković moli specifikaciju elektroenergetske mreže i telekomunikacijske mreže u 

vlasništvu Grada, u pisanom obliku. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama i 

korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

ODLUKU 

o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama i korištenje kabelske 

kanalizacije u vlasništvu Grada Jastrebarskog 

 

Odluka o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama i korištenje kabelske 

kanalizacije u vlasništvu Grada Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

30. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č.br. 241/2, k.o. Gornja Kupčina u vlasništvu Grada 

Jastrebarskog 

Željka Kovačić poziva pročelnicu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

Miljenko Pavlaković u ime stanovnika Kupčine pita da li mogu računati na dio povrata ulaganja, za 

krovište vatrogasnog društva? 

Zvonimir Novosel što se tiče ove nekretnine, dodatno obrazlaže, a odgovor je nažalost ne.  
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 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č.br. 241/2, k.o. Gornja Kupčina u vlasništvu Grada 

Jastrebarskog, daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

ODLUKU 

o prodaji nekretnine k.č.br. 241/2, k.o. Gornja Kupčina  

u vlasništvu Grada Jastrebarskog 

 

Odluka o prodaji nekretnine k.č.br. 241/2, k.o. Gornja Kupčina u vlasništvu Grada Jastrebarskog 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

31. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č.br. 241/3, k.o. Gornja Kupčina u vlasništvu Grada 

Jastrebarskog 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č.br. 241/3, k.o. Gornja Kupčina u vlasništvu Grada 

Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

ODLUKU 

o prodaji nekretnine k.č.br. 241/3, k.o. Gornja Kupčina  

u vlasništvu Grada Jastrebarskog 

 

Odluka o prodaji nekretnine k.č.br. 241/3, k.o. Gornja Kupčina u vlasništvu Grada Jastrebarskog 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

32. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine k.č.br. 1523/1, k.o. Desinec u vlasništvu Grada 

Jastrebarskog 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine k.č.br. 1523/1, k.o. Desinec u vlasništvu Grada 

Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

ODLUKU 

o darovanju nekretnine k.č.br. 1523/1, k.o. Desinec 

u vlasništvu Grada Jastrebarskog 

 

Odluka o darovanju nekretnine k.č.br. 1523/1, k.o. Desinec u vlasništvu Grada Jastrebarskog prilaže se  

 

33. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Odluke o izmjena i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o izmjena i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

ODLUKU 

o izmjena i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

 

Odluka o izmjena i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti prilaže se zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

34. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Slavici Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko 
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Željka Kovačić poziva Zdravka Režeka, voditelja Odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti da 

usmeno obrazloži Prijedlog Odobrenja. 

Zdravko Režek usmeno obrazlaže Prijedlog Odobrenja, za prodaju božićnih drvaca. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Slavici Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

Odobrenje za prigodnu prodaju Slavici Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko 

 

Odobrenje za prigodnu prodaju Slavici Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

35. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Odluke o prodaji 239 dionica tvrtke IHOR PARK d.d., Jastrebarsko 

Željka Kovačić poziva Zdravka Režeka, voditelja Odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti da 

usmeno obrazloži Prijedlog Odluke 

Zdravko Režek usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o prodaji 239 dionica tvrtke „Ihor park“ d.d., Jastrebarsko daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli  

ODLUKU 

o prodaji 239 dionica tvrtke „Ihor park“ d.d., Jastrebarsko 

 

Odluka o prodaji 239 dionica tvrtke „Ihor park“ d.d., Jastrebarsko prilaže se zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

36. TOČKA DNEVNOG REDA  

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec rujan 2014. godine 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Članovi Gradskog vijeća donose 

ZAKLJUČAK 

o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe 

za mjesec rujan 2014. godine 

 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec rujan 2014. godine prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

37. TOČKA DNEVNOG REDA  

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec listopad 2014. godine 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Članovi Gradskog vijeća donose 

ZAKLJUČAK 

o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe 

za mjesec listopad 2014. godine 

 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec listopad 2014. godine prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

38. TOČKA DNEVNOG REDA  

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2014. godine 
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 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Članovi Gradskog vijeća donose 

ZAKLJUČAK 

o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe 

za mjesec studeni 2014. godine 

 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2014. godine prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

39. TOČKA DNEVNOG REDA  

Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31A, Jastrebarsko 

Željka Kovačić poziva Zdravka Režeka, voditelja Odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti da 

usmeno obrazloži Prijedlog Odobrenja. 

Zdravko Režek usmeno obrazlaže Prijedlog Odobrenja, za prodaju božićnih drvaca. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31A, Jastrebarsko daje 

se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

ODOBRENJE 

za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31A, Jastrebarsko 

 

Odobrenje za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31A, Jastrebarsko prilaže se zapisniku i 

čini njegov sastavni dio.  

 

40. TOČKA DNEVNOG REDA 

Razno 

Zvonimir Novosel najavio je da će se upriličiti druženje gradskih vijećnika i gradskih službi. Na kraju 

ove godine zahvaljuje svima na suradnji i vjeruje da svi radimo za javni interes. Zahvaljuje i na 

konstruktivnim raspravama, te je svima zaželio sve najbolje u idućoj godini.  

Željka Kovačić također je zahvalila svima na dobroj suradnji i zaželjela sve najbolje u idućoj godini. 

 

Dovršeno u 22:50 sati. 
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