
                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 

GRADSKO VIJEĆE 

Odbor za financije 

KLASA: 021-06/16-01/21 

URBROJ: 238/12-01-16-2 

Jastrebarsko, 11. srpnja 2016. 

ZAPISNIK 

 

s 13. sjednice Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, održane 11. srpnja 

2016. godine 18,30 sati, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom, Strossmayerov trg 13.  

 

NAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Mislav Žunac, Ljubica Marković i Marijan Bernat. 

 

OPRAVDANO NENAZOČNA ČLANICA ODBORA: Iva Sirovica. 

 

NENAZOČAN ČLAN ODBORA: Miljenko Pavlaković. 

 

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

mjesnu samoupravu i financije; Irena Strmački Šlat, pročelnica Upravnog odjela za 

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

uređenje i zaštitu okoliša i Irena Kozlina-Beg, viša referentica za opće i kadrovske poslove i 

javnu nabavu i Ivana Španić, viša stručna suradnica u Upravno odjelu za opće poslove, 

lokalnu i mjesnu samoupravu i financije. 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

Mislav Žunac otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je na sjednici nazočno troje 

od petero članova, te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Za današnju jednicu predlaže 

sljedeći 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Odbora za financije, 

2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Godišnjem Izvještaju o izvršenju 

Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o raspodjeli rezultata 

Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  I. Izmjena i dopuna 

Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o korištenju proračunske zalihe 

za mjesec travanj 2016. godine i 

6. Razno.  

 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje. 



 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red. 

 

Ad 1.) Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Odbora za financije 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat pita kako se evidentira nazočnost na sjednicama, odnosno molio bi da se 

napište tko se ispričao za nedolazak. 

Maja Lovretin odgovorila je da ako se netko ispriča za nedolazak da se tada upiše da je 

„opravdano nenazočan“, a ukoliko pište da je „nenazočan“ da to znači da se nije ispričao. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 12. sjednice Odbora za financije daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili zaprisnik s 12. sjednice. 

 

Ad 2.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Godišnjem Izvještaju o izvršenju 

Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

Mislav Žunac poziva pročelnicu Maju Lovretin da ukratko obrazloži Godišnji Izvještaj. 

Maja Lovretin usmeno obrazlaže Godišnji Izvještaj. 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat po toj drugoj točci, sa svime se slaže, no moli obrazloženje, imali smo u 

2015. dodini dva rebalansa, što je točno bilo u prvom da se podsjeti?  

Ivana Španić govori da je bilo riječi o natječaju za obnovu perivoja, tada u lipnju na prvom 

rebalansu se dodala nova stavka kapialni projekt, s tim da je 80 % sufinancirao Fond za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tada je samo ta jedna stavka dodana, kako bi se 

mogla povući sredstva. 

Marijan Bernat govori o rashodima, a sve vezano za sistematizaciju. Obrazlaže svoju 

računicu.  

Ivana Španić obrazlaže predmetni konto, razred 38 i obrazlaže po programima i 

aktivnostima, zbrajanjem se dobije taj iznos. 

Marijan Bernat govori o materijalnim rashodima koji su realizirani 97% - niže naknade za 

zaposlene. 

Ivana Španić odgovorila je da su ostvarene uštede za prijevoz zaposlenih, i za jednog 

proračunskog korisnika nije trebalo isplatiti otpremninu.  

 Zaključena je rasprava. 

 Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Godišnjem Izvještaju o izvršenju Proračuna Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o raspodjeli 

rezultata Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

Mislav Žunac poziva pročelnicu Maju Lovretin da ukratko obrazloži Prijedlog Odluke. 

Maja Lovretin usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke. 

Ivana Španić dodatno je obrazložila Prijedlog. Ukrakto detaljno obrazlaže, viškovi i 

manjkovi se prebijaju i dobiva se rezultat poslovanja. Treba se voditi računa o izvorima 

prihoda i tako se raspoređuju rashodi. 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat moli da se pojasni kako se došlo do ovog rezultata? 

Ivana Španić usmeno dodatno obrazlaže račun. 



 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. 

godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna 

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 4.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu  I. Izmjena i dopuna 

Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

Mislav Žunac poziva pročelnicu Maju Lovretin da usmeno obrazloži Prijedlog. 

Maja Lovretin usmeno obrazlaže razloge donošenja.  

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat za pohvalu je da smo prihodovali toliki iznos, pohvaljuje poslovanje Grada. 

Kod rashoda imamo smanjenje na kontu razvoja gospodarstva, kao i smanjenje planiranih 

sredstava za izgradnju nogostupa u gospodarskoj zoni. Program malog gospodarstva se 

smanjuje također. Moli pojašnjenje za stavku građevinski otpad?  

Irena Strmečki Šlat obrazlaže vezano uz odlagalište za građevinski otpad. Taj projekt je u 

fazi projektiranja, naručuje se geodetski snimak, projekt još nije gotov i to stoji još od 2015. 

godine, to bi bilo odlagalište za građevinski otpad za pravne osobe.  

Marijan Bernat moli pojašnjenje za Upravni odjel za opće poslove, povećanje troškova 

interneta, pravnog savjetovanja itd, za 5,2%.  

Maja Lovretin odgovara da su to troškovi koji su potrebni za naš svakodnevni rad, zatim 

čišćenje Ureda državne urpave u Zagrebačoj županiji, za što snosimo troškove jer je Grad 

vlasnik zgrade.  

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglanso su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu  I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 5.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o korištenju proračunske 

zalihe za mjesec travanj 2016. godine  

Mislav Žunac poziva pročelnicu Maju Lovretin da usmeno obrazloži Izvješće. 

Maja Lovretin usmeno obrazlaže Izvješće, za odlazak na Kongres u Beograd g. Mihaela 

Severinca. 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat pita kolika je na godišnjoj razini ta zaliha? 

Maja Lovretin odgovara da se radi o iznosu od 50.000,00 kn. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2016. godine daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

 

 



ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o korištenju proračunske zalihe za mjesec 

travanj 2016. godine, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 6.) Razno  

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat pitao je vezano za zajmove i povrat sredstava koji se spominju, moli 

obrazloženje za te stavke. 

Ivana Španić to su bila sredstva koja su bila jamstvo u projektima sa Županijom, bila su 

udružena sa Županijom. 

Zdravko Režek kazao je da je sve to vezano za jamstvenu šemu, odnosno dodatna garancija 

za uzimanje kredita za poduzetnike s našeg područja. Klasično jamstvo, tu se Grad pokazuje 

kao partner prema poduzetnicima. 

Marijan Bernat pitao je za tuzemni dugoročni kredit – što se otplatilo od toga? 

Ivana Španić obrazložila je detaljno vezano za kredite, jedan od kredita koji je 4.500.000,00 

kn, on će se otplaćivati još 2017.godine, ovaj drugi kredit za GG-1, Desinec, Mrtvačnicu tek 

kreće otplata ove godine u listopadu. Za novi kredit je dobiveno odobrenje od Vlade 

Republike Hrvatske. 

 Zaključena je rasprava. 

 

Dovršeno u 19:06 sati. 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar        Mislav Žunac,dipl.iur. 

 


