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ZAPISNIK 

sa 12. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, održane 1. lipnja 2015. godine u 20:00 sati u Gradskoj 

vijećnici u Jastrebarskom, Strossmayerov trg 13. 

 

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

 

NEZANOČNI ČLANOVI ODBORA: Stjepan Bakšić i Dubravko Popović. 

 

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 i Irena Kozlina, 

viša referentica za opće, kadrovske poslove i javnu nabavu. 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

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

nazočno troje od petero članova Odbora te da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

Za današnju sjednicu predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED: 
1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša, 

2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o I. izmjenama i 

dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i dopuna 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu, 

4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa 

javnog dobra (k.č.br. 2496 k.o. Reka Plešivička), 

5. Razno.  

 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje. 



 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red. 

 

Ad 1.) Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 11. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i 

zaštitu okoliša daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili zapisnik s 11. sjednice Odbora za 

komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.  

 

Ad 2.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o I. 

izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

Dražen Vinšćak poziva pročelnicu Maju Lovretin da usmeno ukratko obrazloži 

Prijedlog Odluke. 

Maja Lovretin usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke. Gradsko vijeće je usvojilo 

Proračun u prosincu 2014. godine na 11. sjednici, koji je planiran sukladno uputama i 

zakonskim propisima. U ožujku je Grad Jastrebarsko u Fond za zaštitu okoliša poslao 

zahtjev za sufinanciranje projekta za obnovu i revitalizaciju perivoja Erdödy. 

Gradonačelnik je zbog toga donio i Odluku o pokretanju postupka javne nabave. 

Gradu je odobreno sufinanciranje u visini 80%, a ostatak se treba osigurati iz 

Proračuna. Grad je proveo postupak, no da bi se donijela odluka o odabiru i zaključio 

ugovor, potrebno je osigurati sredstva u proračunu, stoga se predlaže ovaj rebalans, 

kojeg je detaljno financijski pojasnila. Do kraja lipnja treba dostaviti dokumentaciju u 

Fond. Predlaže da Odbor da pozitivno mišljenje. 

 Otvorena je rasprava. 

Tomislav Ciban kazao je da se u obrazloženju spominje višak iz prošlih godina, pa 

pita koji je to novac i da li je bio prikazan na kraju godine? 

Marijan Meštrić kazao je da je to prihod od komunalnog doprinosa koji nije utrošen. 

Maja Lovretin kazala je da će se nadležni Upravni odjel pisano očitovati sutra do 

kraja radnog vremena. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog 

za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o I. izmjenama i dopunama 

Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na 

raspravu i donošenje. 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. izmjena i 

dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

Dražen Vinšćak kazao je da se u materijalima za sjednicu vidi da se radi o istom 

projektu koji je obrazložen u točki prije. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 



ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2015. 

godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 4.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o 

ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 2496 k.o. Reka Plešivička) 

Dražen Vinšćak poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno ukratko obrazloži 

Prijedlog Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke. 

 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 2496 k.o. Reka 

Plešivička) daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o ukidanju statusa javnog 

dobra (k.č.br. 2496 k.o. Reka Plešivička), te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i 

donošenje. 

 

Ad 5.) Razno 

 Otvorena je rasprava. 

Tomislav Ciban pitao je o priključenju HRVI na komunalnu infrastrukturu, zanima 

ga tko su korisnici koji su ostvarili to pravo? Moli da mu se dostave podaci za zadnjih 

deset godina te da mu se podaci dostave do slijedeće sjednice. 

Marijan Meštrić dao je usmeno pojašnjenje i kazao da će g. Ciban dobiti pisani 

odgovor do slijedeće sjednice. 

 Zaključena je rasprava. 

 

Dovršeno u 20:20 sati. 

 

ZAPISNIČARKA      PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar       Dražen Vinšćak 


