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ZAPISNIK 

 

s 1. sjednice Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, održane 5. srpnja 2017. godine 

18,15 sati, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom, Strossmayerov trg 13.  

 

NAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Filip Tončić, Petra Voljak, Miljenko Pavlaković, Goran Neralić. 

 

NENAZOČNA ČLANICA ODBORA: Ljubica Marković. 

 

OSTALI NAZOČNI: Željka Kovačić, predsjednica Gradskog vijeća; Ivana Španić, v.d. pročelnice 

Upravnog odjela za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Irena Kozlina-Beg, viša 

referentica za opće i kadrovske poslove i javnu nabavu. 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

Goran Neralić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, konstatira da je na sjednici nazočno četvero od 

petero članova, te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Za današnju sjednicu predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED: 

1. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

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

proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o korištenju proračunske zalihe za 

mjesec travanj 2017. godine, 

4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o korištenju proračunske zalihe za 

mjesec svibanj 2017. godine, 

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.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Godišnjem izvještaju o izvršenju 

Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

Goran Neralić uvodno je dao obrazloženje, a svi materijali bili su dostupni u aplikaciji. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Odbora većinom su glasova donijeli 



 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog 

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

 

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

proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. 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 2016. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o korištenju proračunske zalihe 

za mjesec travanj 2017. godine 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2017. godine daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2017. 

godine, te se upućuje Gradskom vijeću na znanje. 

 

Ad 4.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o korištenju proračunske zalihe 

za mjesec svibanj 2017. godine 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2017. godine daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2017. 

godine, te se upućuje Gradskom vijeću na znanje. 

 

Ad 5.) Razno 

/// 

 

Dovršeno u 18:28 sati. 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar        Goran Neralić 

 


