
                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA 

ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 

GRADSKO VIJEĆE 

Odbor za komunalne djelatnosti, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

KLASA: 021-06/14-01/36 

URBROJ: 238/12-01-14-2 

Jastrebarsko, 3. listopada 2014. 

ZAPISNIK 

 

s 9. Sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 

održane 3. listopada 2014. godine u 18:00 sati u Jastrebarskom, Ante Kovačića 3. 

 

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

 

NENAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Dubravko Popović, Stjepan Bakšić 

 

ZAPISNIČARKA: Maja Lovretin. 

 

Dražen Vinšćak otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da su sjednici 

nazočna 3 člana Odbora te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Za današnju 

sjednicu predlaže sljedeći: 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša; 

2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o poslovanju 

trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu, 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o poslovanju 

trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu, 

4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o poslovanju 

trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu, 

5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o upravljanju 

grobljima na području Grada Jastrebarsko, 

6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izradi IV. 

izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom, 

7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izradi I. 

izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Mačekova-Zdihovačka“, 

8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o donošenju 

VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog,  

9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o donošenju 

IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južna zona u Jastrebarskom“ i 

10. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o ukidanju 

statusa javnog dobra u općoj uporabi (k.č.br. 18345 k.o. Čeglje), 

11.  Razno. 



 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red. 

 

Nakon usvajanja, prelazi se na raspravu po točkama dnevnog reda. 

 

Ad 1.) Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 8. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i 

zaštitu okoliša daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili Zapisnik s 8. sjednice Odbora za 

komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 

 

Ad 2.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o poslovanju 

trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu 

Dražen Vinšćak usmeno ukratko obrazlaže Izvješće. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2013. 

godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o poslovanju trgovačkog društva Ceste 

Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i 

usvajanje. 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o poslovanju 

trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu 

Dražen Vinšćak usmeno ukratko obrazlaže Izvješće. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2013. 

godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o poslovanju trgovačkog društva Vode 

Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i 

usvajanje. 

 

Ad 4.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o poslovanju 

trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu 

Dražen Vinšćak usmeno ukratko obrazlaže Izvješće. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 



 Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2013. 

godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o poslovanju trgovačkog društva 

Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na 

raspravu i usvajanje. 

 

Ad 5.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o 

upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarsko 

Dražen Vinšćak usmeno ukratko obrazlaže Prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarsko daje 

se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o upravljanju grobljima na 

području Grada Jastrebarsko, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i 

usvajanje. 

 

Ad 6.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o 

izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u 

Jastrebarskom 

Dražen Vinšćak usmeno ukratko obrazlaže Prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

„Pečkarica“ u Jastrebarskom, daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

  

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom, te se upućuje Gradskom 

vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 7.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o 

izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Mačekova-Zdihovačka“ 

Dražen Vinšćak usmeno ukratko obrazlaže Prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

„Mačekova-Zdihovačka“ daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

 

 

 



ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o izradi I. izmjena i dopuna 

Detaljnog plana uređenja „Mačekova-Zdihovačka“, te se upućuje Gradskom vijeću 

na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 8.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o 

donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Jastrebarskog 

Dražen Vinšćak usmeno ukratko obrazlaže Prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

Dražen Vinšćak kazao je da u Prijedlogu Odluke o donošenju VII. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog, u članku 8. stavku 2. točka 

2. mijenja se i glasi:  

„Željezničke građevine s pripadajućim građevinama, postrojenjima i uređajima 

osim industrijskih kolosijeka – pruge za međunarodni promet (pruge velikih 

učinkovitosti) 

- Mađarska – Koprivnica – Dugo Selo – Zagreb – Oštarije – Rijeka (pruga koridora 

RH2.“ 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog da se u Prijedlogu Odluke o donošenju VII. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog, u članku 8. stavku 2. točka 2. 

mijenja se i glasi:  

„Željezničke građevine s pripadajućim građevinama, postrojenjima i uređajima 

osim industrijskih kolosijeka – pruge za međunarodni promet (pruge velikih 

učinkovitosti) 

- Mađarska – Koprivnica – Dugo Selo – Zagreb – Oštarije – Rijeka (pruga koridora 

RH2.“, daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 U Prijedlogu Odluke o donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Jastrebarskog, u članku 8. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:  

„Željezničke građevine s pripadajućim građevinama, postrojenjima i uređajima 

osim industrijskih kolosijeka – pruge za međunarodni promet (pruge velikih 

učinkovitosti) 

- Mađarska – Koprivnica – Dugo Selo – Zagreb – Oštarije – Rijeka (pruga 

koridora RH2.“ 

te se na takav izmijenjeni prijedlog daje pozitivno mišljenje te se upućuje 

Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 9.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o 

donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južna zona u 

Jastrebarskom“ 

Dražen Vinšćak usmeno ukratko obrazlaže Prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

„Južna zona u Jastrebarskom“ daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 



ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o donošenju IV. izmjena i 

dopuna Detaljnog plana uređenja „Južna zona u Jastrebarskom, te se upućuje 

Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 10.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o 

ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (k.č.br. 18345 k.o. Čeglje) 

Dražen Vinšćak usmeno ukratko obrazlaže Prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (k.č.br. 

18345 k.o. Čeglje) daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

  

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa javnog 

dobra u općoj uporabi (k.č.br. 18345 k.o. Čeglje), te se upućuje Gradskom vijeću 

na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 11.) Razno 

/// 

 

Dovršeno u 18:45 

 

Zapisničarka       Predsjednik  

Maja Lovretin, dipl.iur.         Dražen Vinšćak 


