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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 
GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/16-01/03 

URBROJ: 238/12-01-16-2 

Jastrebarsko, 28. travnja 2016.  

ZAPISNIK 

 

s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održane 28. travnja 2016. 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, Marijan Bernat, 

Miljenko Pavlaković, Petar Španić, Tomislav Ciban, Sanja Sertić, Mario Dugić, Ignac Smetko, Ivan 

Budišćak, Petra Pernar, Ivan Rubinić, Zoran Savić, Dražen Vinšćak, Filip Tončić i Ivan Pintur. 

 

NENAZOČNA ČLANICA GRADSKOG VIJEĆA: Iva Sirovica.  

 

NAZOČNI DUŽNOSNICI: 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; 

Zdravko Režek, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti; Ivana Španić, viša stručna 

suradnica u Upravnom odjelu za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije; Višnja Koter, 

voditeljica Odsjeka za financije, proračun i računovodstvo; Marijan Meštrić, voditelj Odsjeka za 

komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Irena Kozlina Beg, viša 

referentica za opće i kadrovske poslove i javnu nabavu; Dragica Severinac, ravnateljica Centra za 

kulturu; Jadranka Stojković, ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“ Jastrebarsko; Zvonimir Maly, 

projektant iz tvrtke "Tigon" d.o.o.; Darko Stresec, projektant iz tvrtke "Arhikon" d.o.o.; Nenad 

Strizrep, direktor „Cesta Jastrebarsko“ d.o.o.; Mario Brnabić, direktor „Voda Jastrebarsko“ i „Groblja 

Jastrebarsko“ d.o.o.; Goran Dikšić, predstavnik Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog; Ivan 

Hodak, predsjednik Udruge policije branitelja Jastrebarskog; Ivica Krčelić - “Jaska hr”; Jelena 

Popović - “Radio Jaska“ i Maja Ivčić – „Jaska danas“. 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

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

17 vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.  

 

AKTUALNI SAT: 

 Otvorena je rasprava. 

Konstatira se da je naknadno pristupio vijećnik Mario Dugić i da je na sjednici nazočno 16 od 17 

vijećnika. 
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Ivan Budišćak kazao je da se prije nekog vremena oglasilo se na sva zvona da su umirovljenici dobili 

prostorije na korištenje, no o tome nakon toga više nije bilo niti riječi. Što je sada na stvari? Drugo, što 

je s njegovim pitanjem koje je postavio prije nekoliko sjednica, vezano za poskupljenje usluga „Eko –

flora“, odnosno odvoza otpada? 

Zvonimir Novosel odgovara što se tiče prostorija za umirovljenike, još 2004. godine pokrenut je 

postupak za prostor u Radničkoj ulici. Već u svibnju će doći do ugovaranja radova kako bi se na 

Općinskom sudu u Jastrebarskom uredio prostor da se Prekršajni sud može preseliti, a u te prostore 

pak preselit će se veterinarska inspekcija a onda u te prostore idu umirovljenici. Predviđeno trajanja 

radova je dva mjeseca, pa će tada doći do preseljenja. Objašnjava mogućnosti preseljenja i adaptiranja 

prostora, vjeruje da će se u ovoj godini riješiti. S obzirom na sve potpisane sporazume nije ništa 

sporno. Što se tiče „Eko-flora“, došao je više pisanih zahtjev za odobrenjem za povećanje cijena na što 

Grad nije pristao, jer se temeljem koncesijskog ugovora propisuju uvjeti poskupljenja. Od Ministarstva 

zaštite okoliša i prirode su tražili mišljenje na tu temu. Činjenica je da je Grad učinio sve da cijene 

budu prihvatljive, u drugim općinama cijene odvoza otpada su 40 do 50% više od onih koje plaćaju 

građani Jastrebarskog. Svjesni su da posao s otpadom nije jeftin, te da „Eko-flor“ možda ima temelja 

tražiti povišenje cijene. No ukoliko i dođe do korekcije cijene, barem možemo reći da smo imali 

nekoliko godina najniže cijene i visok standard zbrinjavanja otpada. Obrazlaže na koji način se u 

Jastrebarskom brine o zbrinjavanju otpada. Također, problem je i Županijsko odlagalište otpada za 

koje lokacija još nije određena.  

Ivan Budišćak zahvaljuje na odgovoru, u vezi prvog pitanja dodao bi da je on već u drugom mandatu 

u Stranci umirovljenika otkako se rješava pitanje prostorija.  

Zvonimir Novosel nada se da će se u ovom mandatu to riješiti. Dugo je trajalo dok državne strukture 

nisu shvatile važnost tog pitanja za Jastrebarsko. Nije bilo jednostavno riješiti, no ide se prema cilju. 

Ivan Rubinić kazao je da je 24.9.2015. godine zatražio na sjednici Gradskog vijeća da mu komunalna 

poduzeća dostave financijski prijenos na gradske tvrtke, nije dobio do današnjeg dana odgovor. 

Zatražio je također da mu se dostavi amortizacija svih zgrada, koji su to objekti i u koja su poduzeća 

preneseni, koliko je financijski bio taj prijenos? Zašto nije dobio odgovor?  

Zvonimir Novosel nije razumio pitanje, to je nešto što je podložno vidjeti u Trgovačkom sudu. Ne 

sjeća se tog pitanja, ali uputiti će tvrtkama upit. Što se tiče amortizacije, ne zna, moli službe da izvade 

iz zapisnika te sjednice što se pitalo, te da se vidi zašto se nije odgovorilo. Traži da mu se sutra dostavi 

zapisnik. Gradski vijećnik ima pravo dobiti na uvid sve što traži. 

Ivan Rubinić kazao je da bi krajnje vrijeme bilo da počnu razgovarati kao normalni ljudi, on je 

gradski vijećnik kao svi drugi, moli da bude kulturan prema gradskom vijećniku. Smatra da je svaki 

čovjek razumio što je postavio pitanje, ne vidi problem. Zatražio je financijsko izvješće od bivšeg 

komunalnog koje se razdvojilo na tri tvrtke, u financijskom smislu i u imovinskom smislu. Obrazložilo 

se i da se prenijela amortizacija, pa moli odgovore koje su to zgrade i koje su imovinske vrijednosti. 

Vodi veliko poduzeće pa neke stvari zna. 

Zvonimir Novosel slaže se u svemu, no nije razumio pitanje. Otklonimo zabune, pogledajmo zapisnik 

i pobrinut će se da se odgovor dobije. Poziva direktora „Voda Jastrebarsko“ i „Groblja Jastrebarsko“ 

g. Maria Brnabića da još dodatno obrazloži. 

Mario Brnabić pozdravlja nazočne, bio je direktor „Voda Jastrebarsko“ i „Cesta Jastrebarsko“ kad je 

preuzeo dužnost, predali smo tada izvješće Komunalnog društva, kada se dijelila tvrtka na vode, ceste 

i groblja. Podsjeća da su 2011. godine svu dokumentaciju i izvješća gradski vijećnici dobili u 

materijalima za sjednicu, u njima je navedeno sva raspodjela prema tvrtkama. Svi dokumenti su bili 

dostavljeni. 

Filip Tončić prokomentirao je internet stranice dva gradska poduzeća, i to „Groblja“ i „Voda“. Vidi 

da se šturo sastavljaju i objavljuju bilo kakve informacije. Internet stranica „Cesta“ funkcionira, ali 

ova dva ne funkcioniraju. Kao moderan grad, trebali bi popraviti funkcionalnost i na toj razini. 

Zvonimir Novosel kazao je da je Grad Jastrebarsko već sada u postupku promjene stranica da budu 

još dostupnije. Aktivnosti „Voda“ i „Cesta“ se prate i na gradskoj stranici, no slaže se da stranice 

trebaju biti ažurirane. Preporuka direktorima je da porade na tom pitanju. 

Filip Tončić zahvaljuje na odgovoru, no smatra da se na postojećoj stranici može puno napraviti, neka 

se cjenici barem ažuriraju, jer je sada na stranici cjenik iz 2014. godine. 

Miljenko Pavlaković već je pitao za navoze koji su se dogodili na ribnjacima u Rakitovici, također 

sada se navozi zemlja uz Božičku. Zanima ga, tko to vozi, po čijem nalogu, tko je izdao dozvolu i sa 
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kojom svrhom. Čudno da se na vanjskom dijelu Božičke dovozi zemlja. Za Rakitovicu opet nema 

zaključka, odgovor je štur. Već niz puta tražio je tematsku sjednicu vezano za poslovanje gradskih 

tvrtki. Smijenjen je direktor tvrtke „Ceste Jastrebarsko“. Ako tako dobro posluje, kako to je da je 

smijenjen? Kojim natječajem se došlo do novog direktora i koje su njegove reference? 

Zvonimir Novosel odgovara vezano za ribnjak Rakitovica, također ga zanima odgovor na pitanje tko i 

uz čiju dozvolu navozi ribnjak. Član ste Županijske skupštine koja je provodila natječaj za davanje tih 

prostora u ugovorni odnos. Zaključen je ugovor, Grad u tom postupku nije sudjelovao. Osobno zna da 

je bilo puno prigovora na taj ugovor i moli da kao županijski vijećnik postavi pitanje na tu temu. 

Zgrožen je činjenicom i što je bio velik pomor ribe, tada je bio uključen i DORH i policija, ali oni 

nemaju saznanja. Njega vrlo zanima tko je dopustio kome da navozi ribnjak, niti on nema službeni 

odgovor. To je priča u kojoj Grad nije sudjelovao. Ako je nešto izvan ograde Božičke, znači da nije na 

gradskom zemljištu, očito je privatna zemlja. Što se tiče poslovanja gradske tvrtke „Ceste 

Jastrebarskom“, Odlukom o osnivanju propisano je tko imenuje upravu društva. Iz svih okolnosti koje 

se događaju u Gradu može se tražiti politička priča i to je legitimno. Govori i o primjeru imenovanja 

vijećnika Pavlakovića na poziciju u HEP-u. Odgovorni ljudi na odgovornim mjestima odgovaraju 

nadležnima. Razlog smjene obrazlaže činjenicom da nije bio zadovoljan, jer to nije privatno poduzeće 

nego javna tvrtka. Sve konstrukcije koje se pokušavaju konstruirati, pokazat će vrijeme da li su u 

pravu. Nenad Strizrep ima reference koje ima rijetko tko u Jastrebarskom, govori o životopisu g. 

Strizrepa. To nije zbrinjavanje g.Strizrepa, on ima puno mogućnosti dati ovom gradu nešto i siguran je 

da će to i  učiniti. 

Miljenko Pavlaković djelomično je zadovoljan odgovorom na prvo pitanje. Traži konkretan odgovor, 

neka se izvidi. Drugo, ovo je zadnji put da se njega uspoređuje s drugima, imenovanja na državnoj 

razini idu drugačije nego ovo za tvrtku. Pitanje je bilo praktično. Koji natječaj je raspisan? Na prošloj 

sjednici bilo je hvalospjeva o poslovanju tvrtke „Ceste Jastrebarsko“, pa zašto je sada gradonačelnik 

nezadovoljan?  

Zvonimir Novosel odgovorio je što se tiče procedura, postupano je prema Zakonu o trgovačkom 

društvima i Odluci Gradskog vijeća o osnivanju trgovačkog društva. On je legitimno zamijenio 

direktora tvrtke jer nije bio zadovoljan njenim funkcioniranjem tvrtke. Procijenio je da u tvrtki treba 

mijenjati direktora. U svom mandatu ukinuo je šest pročelničkih mjesta, nema nikakvih tajni ni tajnih 

postupaka. Vrijeme će pokazati da je ovo što je učinio bolje.  

Sanja Sertić kazala je da je prije nešto više od mjesec dana na inicijativu gradonačelnika sazvan 

sastanak učenika roditelja PŠ Cvetković, učiteljica te škole i MO Cvetković. Na sastanku se 

razgovaralo o situaciji oko igrališta te prometnih problema. S obzirom da nakon tog sastanka nije 

dobila nikakav zapisnik, promemoriju ili zaključke, pita da li će se što poduzeti na tu temu? Nadalje, 

pitala je kolika je cijena novog dječjeg igrališta u Domagoviću?  

Zvonimir Novosel konstatira da je roditeljski sastanak odrađen 21.3. ove godine, ponukan 

razgovorom s predstavnicima mjesnog odbora. Ono što je simptomatično je što se sva odgovornost 

gura na leđa grada. Želio je da roditelji znaju tko je vlasnik dvorišta i kako je Grad uložio u prostor 

igrališta preko 137.000,00 kn da bi dao djeci određeni standard. Mišljenja je da vlasnik svog dvorišta 

brine od dvorištu, ako ima problema možete se obratiti Gradu. Dogovoreno je da će se napraviti 

prometni elaborat u Cvetkoviću, s obzirom da je to županijska cesta. Govorio je o prijedlozima 

mjesnog odbora. Što se tiče dječjeg igrališta, izvidjeti će se situacija oko popravka. Pita koliko će 

škola investirati u dvorište škole i u obnovu igrališta? U sljedećih dva tjedna bi se trebalo imati na 

stolu projekt uređenja tog dijela. Kolika je cijena igrališta u Domagoviću, ne zna napamet, to će 

dostaviti u pisanoj formi, oko 300.000,00 kn koliko se sjeća, sa kompletnim uređenjem. 

Sanja Sertić napominje da je škola dala svoj prostor ne samo djeci škole nego i djeci vrtića. Škola ima 

velikih problema što i ostala djeca iz sela dolaze i borave u tom prostoru. Za popravak igrala nemaju, 

niti su odgovorni, obraćali su se Cestama za popravke. Bilo je razgovora oko zemljišta škole da se 

tamo uredi asfaltirano igralište za vatrogasce i mladež. Pitala je za Domagović zato što je tamo 

dvadesetak školske djece, a u Cvetkoviću ih je 100. Pitala je zato da bi znala preko ljeta planirati 

sredstva. Zanima ju što će Grad investirati, a što će škola. 

Zvonimir Novosel smatra da nije dobro uspoređivati, u Domagoviću je igralište napravljeno za svu 

djecu, tamo ima više stotina djece. Asfaltiranje igrališta kraj škole u Domagoviću je platio grad. 

Podsjeća na činjenicu da Grad nije podnio trošak produženog boravka, škola u Cvetkoviću bi se 

ugasila. Na donjem igralištu u Cvetkoviću neće se za sada ništa graditi. Zasmetalo ga je da se 



 4 

prigovori na stanje igrališta stavljaju na račun Grada. Imaju namjeru to srediti i nada se da će škola 

barem simbolično sudjelovati.  

 Zaključena je rasprava. 

 

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

Predsjednica konstatira da je na sjednici sada nazočno 16 od 17 članova Gradskog vijeća te da je za 

današnju sjednicu predložen 

D N E V N I  R E D : 

1. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

2. Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2015. godinu, 

3. Prijedlog Odluke o imenovanju spomen obilježja „Nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih 

ratova u Jastrebarskom“, 

4. Prijedlog Odluke o izgradnji spomen obilježja „Nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova 

u Jastrebarskom“, 

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko, 

6. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Jastrebarskog, 

7. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog, 

8. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa općeg dobra kojim upravlja Grad Jastrebarsko (k.č.br. 

toti1573/3 i 1574/4, sve k.o. Jastrebarsko), 

9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 3090/1 i k.č.br. 4060/6, obje k.o. 

Jastrebarsko), 

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje sporazuma u svrhu uređenja 

međusobnih prava i obveza za zahvat u prostoru: Rekonstrukcija raskrižja ulice Vladka 

Mačeka, produžetka ulice Petra Svačića i ulice Bana Josipa Jelačića u Jastrebarskom s 

trgovačkim društvima Hrvatske ceste d.o.o. i Županijska uprava za ceste Zagrebačke 

županije d.o.o., 

11. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom,            

12. Prijedlog Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Jastrebarskog za 

2015. godinu, 

13. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  grada Jastrebarskog za 

razdoblje 2016. – 2019. godine, 

14. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. srpnja do 31. 

prosinca 2015. godine, 

15. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Jastrebarskog i 

Grada Supetra, 

16. Razno. 

 

Željka Kovačić konstatira da je u međuvremenu predlagatelj izmijenio nazive 3. i 4. točke  

dnevnog reda, koje sada glase: "Prijedlog Odluke o imenovanju javne površine Spomen- 

obilježje nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova" i "Prijedlog Odluke o izgradnji Spomen- 

obilježja nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova". 

  Otvorena je rasprava. 

  Zaključena je rasprava. 

  Prijedlog da se 3. točka dnevnog reda nazove "Prijedlog Odluke o imenovanju  

javne površine Spomen-obilježje nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova" a točka 4.  

"Prijedlog Odluke o izgradnji Spomen-obilježja nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova"  

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom glasova su (15 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN) usvojili 

predložene izmjene u nazivima točaka dnevnog reda. 

 

Željka Kovačić predlaže da se točka 10. dnevnog reda prebaci na broj 5, kako projektant koji  

je stigao iz Zagreba ne bi trebao dugo čekati da ta točka dođe na red. 

 

Prijedlog da se 10. točka dnevnog reda uvrsti pod redni broj 5 dnevnog reda daje se na  
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glasovanje. 

 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) prihvatili prijedlog da se 10.  

točka dnevnog reda uvrsti pod redni broj 5 dnevnog reda. 

 

Željka Kovačić daje na glasovanje konačni  

 

DNEVNI RED: 

1. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

2. Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2015. godinu, 

3. Prijedlog Odluke o imenovanju javne površine Spomen-obilježje nevinoj patnji hrvatskih 

žrtava svih ratova, 

4. Prijedlog Odluke o izgradnji Spomen-obilježja nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova,  

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje sporazuma u svrhu uređenja 

međusobnih prava i obveza za zahvat u prostoru: Rekonstrukcija raskrižja ulice Vladka 

Mačeka, produžetka ulice Petra Svačića i ulice Bana Josipa Jelačića u Jastrebarskom s 

trgovačkim društvima Hrvatske ceste d.o.o. i Županijska uprava za ceste Zagrebačke 

županije d.o.o., 

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko, 

7. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Jastrebarskog, 

8. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog, 

9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa općeg dobra kojim upravlja Grad Jastrebarsko (k.č.br. 

toti1573/3 i 1574/4, sve k.o. Jastrebarsko), 

10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 3090/1 i k.č.br. 4060/6, obje k.o. 

Jastrebarsko), 

11. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom,            

12. Prijedlog Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Jastrebarskog za 

2015. godinu, 

13. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  grada Jastrebarskog za 

razdoblje 2016. – 2019. godine, 

14. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. srpnja do 31. 

prosinca 2015. godine, 

15. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Jastrebarskog i 

Grada Supetra, 

16. Razno. 

 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) usvojili predloženi dnevni red. 

 

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 S 19. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

JASTREBARSKOG 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 19. sjednice Gradskog vijeća daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) usvojili zapisnik s 19. sjednice 

Gradskog vijeća. 

 

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

odbori raspravljali o točkama dnevnog reda i dali pozitivno mišljenje, te da su svi materijali i izvješća 

u aplikaciji. 
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1. točka dnevnog reda: 

Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

Željka Kovačić poziva predstavnika Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog da podnese izvješće. 

Goran Dikšić ispričao je nedolazak na sjednicu g. Željka Popovića, te usmeno detaljno obrazložio 

Izvješće o radu. 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat pogledao je Izvješće, ima par pitanja o financijskom dijelu, gdje su prikazani 

troškovi legalizacije pa traži dodatno pojašnjenje. Na str 23., osnovna djelatnost, prikazano je da se 

potrošilo na dvije sjednice Skupštine 15.000,00 kn, da bi pokazne vježbe svakog DVD-a koštale 

7.400,00 kn, čini mu se nerazmjerno. 

Goran Dikšić obrazlaže da je u financijskom izvješću vidljivo da je VZGJ prenijela 130.000,00 kn u 

sljedeću godinu, zbog nepodmirenih troškova prema dobavljačima jer su uplate stigle u zadnjim 

danima, iz tih razloga nisu podmirili dospjele obveze. Sve obveze su podmirene odmah početkom ove 

godine. Skupština broji preko 100 članova, nije niti u jednoj stavci prekoračen financijski plan. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) prihvatili 

 

Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2015. godinu prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

2. točka dnevnog reda 

Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2015. godinu 

Željka Kovačić poziva ravnateljicu Dragicu Severinac da podnese Izvješće. 

Dragica Severinac usmeno obrazlaže Izvješće o radu.  

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) usvojili 

 

Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2015. godinu 

 

Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2015. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

3. točka dnevnog reda 

Prijedlog Odluke o imenovanju javne površine Spomen-obilježje nevinoj patnji hrvatskih žrtava 

svih ratova  

Željka Kovačić poziva Marijana Meštrića da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Marijan Meštrić usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke. Govori o osnovanom Povjerenstvu, te o 

sjednici i donesenim zaključcima od 19.4.2016. godine, kada je bila konstituirajuća sjednica. Za 

predsjednika Povjerenstva izabran je Ivan Hodak. Na spomen obilježje postaviti će se skulptura – križ 

„Tri otajstva“ vlč. Sudca i spomen ploča (odnosno tambur) na kojoj će biti upisana imena stradalih 

branitelja.  

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat ova točka ga je zainteresirala, dat će svoj osvrt, ali ne na tehnička rješenja nego na 

lingvistiku. Uz dužno poštovanje i pijetet, postavlja pitanje radi predugačkog i nelogičnog naziva. 

Obrazlaže usmeno. Nadalje prokomentirao je vezano za obilježje, križ i spomen ploču. Ploča će biti 

financirana od strane Ministarstva branitelja, odnosno natječaja, a ostalo? Predlaže da se spomen 

obilježje nazove: „Spomen obilježje hrvatskim žrtvama svih ratova na području grada“. 

Marijan Meštrć obrazlaže zašto je izbačeno „u Jastrebarskom“ iz naziva, to je spomenik za sve žrtve, 

a spomenik će se podići u Jastrebarskom. Obrazložio je kako pravopisno formulirati naziv, konzultirali 
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su se i tako je donijet zaključak. To je bio i zahtjev Udruge policije branitelja, da se područje tako 

nazove, to je njihova želja i inicijativa. 

Marijan Bernat je za to da se to obilježi, ali će glasati protiv naziva. 

Filip Tončić pozdravlja ideju unatoč nespretnom nazivu, žrtve zaslužuju da se obilježe. Zapravo se ne 

zna točno popis žrtava koje će se prikazati, nema točnog obrazloženja. Moli da se zna i da se ne 

zaboravi nekog, apelira i na gradonačelnika. Nastavno, naglašava da Grad u budućnosti planira spojiti 

i Trg Ljube Babića s tim dijelom grada gdje će biti skulptura, što će zahtijevati novo prometno 

rješenje. Ovo je spomen područje koje traži pijetet, pa moli da se i o tome razmisli kod izrade 

prometnih rješenja. 

Marijan Meštrić imena poginulih će usuglasiti udruge s područja grada, oni će točno odrediti koji su 

to branitelji. 

Ivan Hodak pozdravlja nazočne, neće se upuštati u obrazloženje imena ali što se tiče poginulih 

branitelja, Braniteljske udruge će usuglasiti popis, gdje će se sve udruge očitovati potpisom i pečatom, 

da su to zaista žrtve koje trebaju stajati na popisu. To je inicijativa od 2007. i do danas imamo 150 

aktivnih članova koji plaćaju članarinu. Htjeli da to bude jedno mjesto gdje se dostojanstveno može 

pokloniti braniteljima. Grad je prihvatio inicijativu i projekt i krenulo se u realizaciju, spomenik je 

nazvan „Tri otajstva“, koji simbolizira rođenje, muku i uskrsnuće. Financiranje izrade spomenika je u 

nadležnosti Udruge, imamo mnogo ljudi koji su uplatili za spomenik donacije i iz Slunja, Zagreba, 

Samobora, Karlovca, velikih tvrtki i mnogi iz Jastrebarskog a uključile su se sportske i kulturne 

udruge, pa naravno i Županija i grad Jastrebarsko. Govori obrazlaže o svima stradanjima u kojima su 

mnogi patili za hrvatsku domovinu, ne samo u domovinskom ratu već i davno prije. Na samoj ploči će 

biti ugravirana imena poginulih u Domovinskom ratu. Svatko tko uplati za spomenik biti će na 

posebnom popisu koji će biti blagoslovljen i ugrađen u temelje spomenika. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o imenovanju javne površine Spomen-obilježje nevinoj patnji hrvatskih 

žrtava svih ratova, daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (15 ZA i 1 PROTIV) donijeli  

 

Odluku o imenovanju javne površine Spomen-obilježje  

nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova 

 

Odluka o imenovanju javne površine Spomen-obilježje nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

4. točka dnevnog reda 

Prijedlog Odluke o izgradnji Spomen-obilježja nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova 

Željka Kovačić konstatira da je Povjerenstvo za imenovanje ulica, trgova i naselja dalo pozitivno 

mišljenje o ovom prijedlogu, da se javna površina uz groblje tako nazove. Poziva g. Darka Streseca da 

prezentira idejno rješenje.  

Darko Stresec usmeno prezentira idejno rješenje. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o izgradnji Spomen-obilježja nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova daje 

se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o izgradnji Spomen-obilježja nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova 

 

Odluka o izgradnji Spomen-obilježja nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova prilaže se zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

 

Konstatirano je da je vijećnik Tomislav Ciban napustio sjednicu te da je sada na sjednici nazočno 15 

od 17 vijećnika. 

 

5. točka dnevnog reda 
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Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje sporazuma u svrhu uređenja međusobnih 

prava i obveza za zahvat u prostoru: Rekonstrukcija raskrižja ulice Vladka Mačeka, 

produžetka ulice Petra Svačića i ulice Bana Josipa Jelačića u Jastrebarskom s trgovačkim 

društvima Hrvatske ceste d.o.o. i Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije d.o.o. 

Željka Kovačić poziva projektanta izgradnje rotora g. Zvonimira Malya, „Tigon“ d.o.o. iz Zagreba, da 

obrazloži projekt. 

Zvonimir Maly usmeno uz prezentaciju obrazlaže prijedlog projekta. 

 Otvorena je rasprava. 

Ivan Rubinić kazao je da imamo već u Jastrebarskom kružnih tokova, i smatra tamo su problemi. Boji 

se da će i ovdje biti problemi za šlepere, da li je to dovoljno široko da skrene u ulicu Bana J. Jelačića 

ili prema gornjoj Jaski, da li će biti dovoljne širine? 

Zvonimir Maly odgovorio je da su rotor projektirali su za prolaz teških vozila. 

Marian Bernat govori o prometu teškim vozilima, a u budućnosti će se rekonstruirati Strossmayerov 

trg, i promet teretnih vozila prolazit će i tim područjem. Predlaže zabranu kamionima da idu kroz 

centar grada. 

Zvonimir Maly dodaje da će se izgraditi i pješačko biciklističke staze, promet će biti daleko sigurniji. 

Filip Tončić kazao je da bi ovo rješenje bilo dobro kada bi obilaznica bila gotova. Imat ćemo situacije 

da će šleperi voziti uz Dom zdravlja, obrazlaže da je s obje strane centralnog trga veliki promet. Zašto 

ne rješavamo prvo prometnicu GG1 prema Muratu? Što će biti kada u Šenoinu dođe šleper? Što će biti 

u jeku turističke sezone? Problem se javlja i nakon nadvožnjaka, prometna signalizacija vodi na staru 

Karlovačku. Ovo je dobro rješenje, ali kada bude obilaznica gotova. 

Ivan Rubinić svugdje u svijetu se grade rotori, pozdravlja i ovaj projekt, no tko garantira da se ovaj 

kružni tok može napraviti u postojećem prostoru a da šleperi ne odu na nogostup i slično. Drugo, 

pogledajte ulicu prema ambulanti koliko je ta ulica sad opterećena. Ulica koja je napravljena prema 

autoputu je samo ulica, a ne zaobilaznica, tu će stradati pješaci. Imamo dva skretanja prema glavnoj 

cesti iz te ulice, stavite brojače prometa. Tu imamo problem s djecom.  

Zvonimir Maly govori o dimenzijama rotora, siguran je prolazak teških vozila. 

Zvonimir Novosel zahvaljuje na raspravama, govori o prometnom opterećenju u gradu, na projekt 

utječe i to što je to zahvat na državnoj cesti. Vezano za prometnicu GG1, kolokvijalno zvanu 

obilaznica, kazao je  nakon nje postoji još jedna cesta koja se smatra obilaznicom, koja obilazi grad 

ispod Božičke, no u ovom trenutku nemamo od kuda financirati njenu gradnju. Želi da se sljedeće 

godine osiguraju sredstva za završetak GG1,  jer najviše trpi Radnička cesta. Obrazlaže moguća 

prometna rješenja, proces izrade projekta rotora i kako će sve izgledati. Važna mu je protočnost 

teretnog prometa, a pridonosi i smirivanju prometa. Konzervatori su dali svoju suglasnost. Ovom 

Odlukom omogućava se objedinjavanje projekta, tri su strane u sporazumu. 

Ivan Rubinić pozdravlja projekt, ali još jednom apelira da ne dobijemo kružni tok poput ulaska u 

nadvožnjak, na to neka se obrati pozornost. Vjeruje projektantu, ali neka još jednom prouče. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje sporazuma u svrhu uređenja međusobnih 

prava i obveza za zahvat u prostoru: Rekonstrukcija raskrižja ulice Vladka Mačeka, produžetka ulice 

Petra Svačića i ulice Bana Josipa Jelačića u Jastrebarskom s trgovačkim društvima Hrvatske ceste 

d.o.o. i Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije d.o.o., daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su ( 15 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje sporazuma u svrhu uređenja međusobnih prava i 

obveza za zahvat u prostoru: Rekonstrukcija raskrižja ulice Vladka Mačeka, produžetka ulice 

Petra Svačića i ulice Bana Josipa Jelačića u Jastrebarskom s trgovačkim društvima Hrvatske 

ceste d.o.o. i Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije d.o.o. 

 

Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje sporazuma u svrhu uređenja međusobnih prava i obveza za 

zahvat u prostoru: Rekonstrukcija raskrižja ulice Vladka Mačeka, produžetka ulice Petra Svačića i 

ulice Bana Josipa Jelačića u Jastrebarskom s trgovačkim društvima Hrvatske ceste d.o.o. i Županijska 

uprava za ceste Zagrebačke županije d.o.o. prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

6. točka dnevnog reda 
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Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko 

Željka Kovačić poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da obrazloži Prijedlog Rješenja. 

Irena Strmeči Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Rješenja. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) donijeli 

 

Rješenje o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko 

 

Rješenje o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko prilaže se zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

Predsjednica određuje stanku od 10 minuta u 19:57 sati. 

Sjednica se nastavlja u 20:07 sati. 

 

7. točka dnevnog reda 

Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Jastrebarskog 

Željka Kovačić poziva pročelnicu Maju Lovretin da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Maja Lovretin usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke i uvijete kreditiranja kod Hrvatske banke za 

obnovu i razvitak. Konačnu odluku dati će Vlada Republike Hrvatske. 

 Otvorena rasprava. 

Ivan Rubinić konstatira da danas imamo oko 15.000.000,00 kn kredita u Gradu, a za iznos od 

13.500.000,00 kn nismo još počeli otplaćivati glavnicu i konstatira da je to je velik dug. Uz to, treba 

uzeti u obzir i dugovanja gradskih tvrtki. Kako će Grad to rješavati i da li ćemo to ostaviti budućim 

generacijama? Tri dobre godine nismo ništa radili, a sad se diže kredit kad se ide raditi, kada je 

izborna godina. Plan otplate je gledao, bez počeka bi kamata bila manja nego kada se uzima poček od 

tri godine. Kamata je više od milijun kuna. Kako to da ulazimo u takav nepovoljan kredit? Ovo nije 

prvi puta da Grad uzima ovakve nepovoljne kredite, zbog kojeg razloga se ide u poček? To za njega 

nije poslovanje, smatra da ovaj kredit nije u redu. 

Miljenko Pavlaković misli da je g. Rubinić bio skroman u računu zaduženja, tako da kad gledamo za 

što dižemo 5 milijuna kuna, što je opisano u čl.1. Odluke, citira, to su male kratke ulice, neće 

prozivati, no bilo bi za očekivati da Ceste Jastrebarsko d.o.o. mogu odraditi te rekonstrukcije. 

Konstantno se uzimaju krediti s počekom, kamata ide u tom roku, samo se glavnica ne otplaćuje. 

Nema spora oko kamate, nego svrha dizanja kredita. Proračun grada Jastrebarsko ima tendenciju pada 

u izvornom dijelu. Tražili su niz puta, što su uzroci toj tendenciji, zašto kroz proračun financiramo 

samo hladni pogon? Nismo u stanju ući niti u jednu investiciju bez zaduženja. Opteretit ćemo i buduća 

razdoblja koja slijede. Grad Jastrebarsko nije u stanju rekonstrukciju ulica obaviti bez zaduženja. 

Filip Tončić govori da Proračun danas ne može podnijeti rekonstrukciju nekoliko gradskih ulica. Ako 

to znači da će se grad razvijati, onda dizanje kredita ima smisla, ali ako se diže radi rekonstrukcije par 

ulica to znači da je izvorni proračun mali. Za bilo kakvu investiciju trebamo kredit, pa čak i za obične 

komunalne probleme. To nije realno niti dopustivo, treba vidjeti kako povećati proračun. 

Zvonimir Novosel kazao je da je pozorno pratio rasprave. Želi reći da je Gradsko vijeće u nekoliko 

mandata davalo suglasnosti nekim gradonačelnicima za zaduženje, ne samo u ovom mandatu. Uvijek, 

ali uvijek, su bile rasprave oko dizanja kredita kao što su i danas. Podsjeća na kredite od ranije, te 

obrazlaže i daje primjer proširenja Dječjeg vrtića. Ulaganje u prometnu infrastrukturu je ulaganje 

kojem ne možemo izmjeriti dobit. Vođenje grada je socijalno i društveno odgovorna funkcija, gradovi 

moraju stvarati uvjete a ne profite. Podsjeća i na kredit za cestu u gospodarskoj zoni, te obrazlaže 

benefite. Obrazlaže zašto se ide u „grace period“. Ovi projekti ne mogu čekati dvije godine. Žalosti ga 

kad se ovdje kaže da tri godine nisu ništa radili. Govori o tome koliko se uložilo, te smatra 

neozbiljnom tvrdnjom da se tri godine nije ništa radilo. Zadnje dvije godine bile su najjače po 

investicijama za Grad Jastrebarsko. Ne bi se složio da su ovi projekti krpanje ulica, prije svega to su 

izgradnje novih cesta, poglavito ulica Petra Svačića, ne radi se samo o presvlačenju novog asfalta već 

o rekonstrukciji – rješavanju vodovoda, odvodnje, parkinga… Odluka Vijeća ide na Vladu Republike 
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Hrvatske, koja će donijeti konačnu odluku. Dakle, zaduženje nije moguće bez suglasnosti Vlade. S 

druge strane, Grad Jastrebarsko je daleko od limita zaduženja propisanog zakonom, o tome jako 

vodimo brigu. Dozvoljava svako razmišljanje i kritiku, pokazali smo da znamo dići i otplatiti kredit te 

postići efekt, pa će tako biti i sada. 

Miljenko Pavlaković pokazuje materijal kojeg su vijećnici dobili kao obrazloženje za donošenje ove 

Odluke, citira. Ako Gradske službe trebaju biti servis vijećnicima, onda je vrlo znakovito ovo. Kada 

gledamo ovo zaduženje, ostaje činjenica da nismo u stanju financirati izgradnju, rekonstrukciju i 

asfaltiranje par sto metara ceste bez zaduženja. Jučer je bio u Vukovaru, u razgovoru s tamošnjim 

gradonačelnikom ostao je pozitivno šokiran, imaju 130 milijuna kuna proračuna, a izvorni je 45 

milijuna. Gdje je punjenje jaskanskog proračuna? Bilo je svega u povijesti, ali danas govorimo o 

razvoju. Uz uvažavanje stanovnika koji žive u tim ulicama ali potrebno je ulagati i drugdje. Ponovno 

govori o sazivanju tematske sjednice. Ovo zaduženje je zaduženje proračuna koje će ići u korist 

gradskih tvrtki jednim dijelom, idemo otvoreno reći što se događa u tom procesu. Trošenje proračuna 

je umijeće, ali nije veliko umijeće, veće je umijeće puniti proračun. Danas smo u situaciji da se na 

godišnjoj razini ne može izdvojiti 5 milijuna kuna za investiciju.   

Filip Tončić kazao je da je ovo ključ svega, nemamo od kuda financirati osnovna sredstva za ulaganja 

u komunalnu infrastrukturu. Prijašnjih godina je proračun rastao, danas to nije slučaj. Problem je što se 

grad ne razvija da bi se punio proračun. Protiv kredita smo jer ne vidimo na koji način ćemo 

funkcionirati. Svest ćemo se na hladni pogon, a za ostalo krediti, pomoć države i EU fondova. 

Ivan Rubinić htio bi dodati, pita vas svakog od vijećnika - da dignete kredit za sebe, da li bi platili 

više nego što se mora? Ne kritizira dizanje kredita, već zašto se ide u „grace period“ i da se zato plaća 

600 000 kn? Ima plan otplate kredita u rukama, komentira. S druge strane, ima i drugu verziju bez 

„grace perioda“. Nije istina da ne želi da se grad razvija, samo ne želi da se novac razbacuje. Želio je 

reći, ne bi dizao kredit na način na koji grad diže, s tri godine „grace perioda“. Ako se ima novaca, 

zašto poček? Kamata je 4%, ali na koliko godina?  

Zvonimir Novosel podcrtava - bili ste kao oporba protiv svakog kredita i svakog modela, pokazali su 

da su krediti dali efekt i da nisu ugrozili grad. Govori o razlici između poduzetničkih kredita i ovih 

koje grad diže. Zakonom je propisano što je prihod grada. Ne može izmišljati nove prihode. Govori o 

stvaranju boljih prilika za poduzetnike i o sudjelovanju na „Windays 2016“ konferenciji. On će se kao 

čovjek pozitivno boriti za pravu istinu. Govori o sadašnjim projektima i planovima za ovu godinu. Svi 

dižu kredit i vraćaju, od Županije do gradova. Sada je grad Jastrebarsko duplo ispod limita zaduženja. 

Govori o prošlim kreditima od kojih se nekima nije napravilo ništa, za vrijeme nekog drugog vodstva. 

Moli vijećnike da se uključe u raspravu, ne treba iz ovog raditi dramu. Poziva vijećnike da daju 

prijedlog kako povećati prihode grada, javno pred svima kaže.  

Željka Kovačić izriče opomenu vijećniku Miljenku Pavlakoviću, radi dobacivanja iz klupe i 

prekidanja izlaganja gradonačelnika. 

Zvonimir Novosel nastavlja izlaganje i vraća se na usporedbu Vukovara i Jastrebarskog, i smatra to 

neozbiljnim. Ali ako se gleda efikasnost, onda se može sa svima usporediti. Svi oko nas vide 

Jastrebarsko kao dobar primjer, ponosan je na sve što se napravilo. Koriste se fondovi EU, i čeka se da 

Vlada raspiše natječaj za ruralni razvoj. Ova odluka nije ishitrena niti opterećuje grad, svrsishodno i 

odgovorno će se utrošiti.  

Miljenko Pavlaković ispričava se predsjednici, no gradonačelnik se „Gebelsovim metodama“ 

obračunava s njim kao vijećnikom.  

Željka Kovačić upozorava vijećnika Pavlakovića neka se drži teme. 

Miljenko Pavlaković nastavlja izlaganje i govori da možemo govoriti i o kreditima, povijesti, prodaji, 

privatizaciji ali do kada…konstatira da smo u 2016. godini i govorimo o činjenicama, boji se 

spomenuti usporedbu s bilo kojim gradom. Treba govoriti o zaduženju, nije grijeh uzeti kredit nego je 

pitanje svrhe. Koliko je nekad komunalno radilo bez kredita, a koliko danas grad radi uz kredit? Nitko 

nije protiv zaduženja, samo u kojoj namjeni? Vijećnik Rubinić je govorio o maniri dobrog 

gospodarstvenika, kako bi se trebao ponašati i gradonačelnik. Grad Jastrebarsko očito nije u stanju 

sam financirati rekonstrukciju i izgradnju ceste. Puno se nameta diglo, svima je drago da grad ide 

naprijed, ali dopustite da raspravljamo bez da nam držite lekcije. Odluka će se donijeti, ali on želi 

upozoriti da li će se sutra pojaviti nešto što je kapitalno, neka investicija koja će puniti proračun? 

Davali su prijedloge kako puniti proračun ali su odbijeni i omalovažavani. Mi imamo pravo 

raspravljati, glasat će protiv ovog zaduženja. Ovo je skup kredit, a koji će biti efekti, vidjet ćemo. 
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Ivan Rubinić čudi se gradonačelniku da tako burno reagira kad mu netko sugerira da ne troši 

600.000,00 kn, zašto se ljuti na to pitanje? Neće glasati za ovu Odluku. Čemu ste išli na „grace 

period“? Bojite se da ne budete imali od kuda otplatiti? Ovo ne ide, čemu se bojite uzeti kredit bez 

počeka? Samo taj odgovor traži. Zašto 600.000,00 kn bacaju u ove tri godine? 

Višnja Koter konstatira da se iznose netočni podaci. Navodi da se radi o „grace periodu“ od dvije 

godine  i da će ukupna kamata iznositi 1.278.111,00 kn, što znači da će se u „grace periodu“, prema 

otplatnom planu platiti kamate u ukupnom iznosu od oko 400.000,00 kn. 

Ivan Rubinić pokazuje plan otplate, ponavlja svoje tvrdnje. 

Zvonimir Novosel kazao je da Grad ima službeni plan otplate HBOR-a. Najvažnije mu je, znajući 

koju dužnost obnaša, da se držimo činjenica a o svemu će sud dati građani. Ovakva je rasprava dalje 

besmislena, ovdje se konstruktivno čulo malo a netočnih podataka jako puno. HBOR nije 

komercijalna banka, ovo je kreditna linija za gradove i općine. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova ( 10 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 glas 

SUZDRŽAN) donijeli 

Odluku o zaduženju Grada Jastrebarskog 

 

Odluka o zaduženju Grada Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

8. točka dnevnog reda 

Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru na području Grada Jastrebarskog 

Željka Kovačić poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog Programa. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Programa. 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat zatražio je pojašnjenje na temelju čega se došlo do spomenutih iznosa?  

Irena Strmečki Šlat dodatno je obrazložila kolika su kroz godine ostvarena sredstva od legalizacije, a 

sadašnjih 300.000,00 planiralo se temeljem pristiglih zahtjeva za ozakonjenje. Možda bude i veći 

prihod, pa će se rebalansirati. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru na području Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) donijeli 

 

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru na području Grada Jastrebarskog 

 

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na 

području Grada Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

9. točka dnevnog reda 

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa općeg dobra kojim upravlja Grad Jastrebarsko (k.č.br. 

1573/3 i 1574/4, sve k.o. Jastrebarsko) 

Željka Kovačić usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke, nekretnine u naravi predstavljaju nogostup 

uz D1, ulaze u trasu budućeg rotora na Trešnjevci. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa općeg dobra kojim upravlja Grad Jastrebarsko (k.č.br. 

1573/3 i 1574/4, sve k.o. Jastrebarsko) daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o ukidanju statusa općeg dobra kojim upravlja Grad Jastrebarsko 

(k.č.br. 1573/3 i 1574/4, sve k.o. Jastrebarsko) 
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Odluka o ukidanju statusa općeg dobra kojim upravlja Grad Jastrebarsko (k.č.br. 1573/3 i 1574/4, sve 

k.o. Jastrebarsko) prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

10. točka dnevnog reda 

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 3090/1 i k.č.br. 4060/6, obje k.o. 

Jastrebarsko) 

Željka Kovačić usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 3090/1 i k.č.br. 4060/6, obje k.o. 

Jastrebarsko) daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra 

(k.č.br. 3090/1 i k.č.br. 4060/6, obje k.o. Jastrebarsko) 

 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 3090/1 i k.č.br. 4060/6, obje k.o. Jastrebarsko) prilaže 

se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

11. točka dnevnog reda 

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom 

Željka Kovačić usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže prijedlog Odluke, izrađena je procjena na 1.481.000,00 kn. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom 

 

Odluka o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

12. točka dnevnog reda 

Prijedlog Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Jastrebarskog za 2015. 

godinu 

Željka Kovačić poziva voditelja Odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti g. Zdravka Režeka 

da usmeno obrazloži Prijedlog Analize. 

Zdravko Režek usmeno obrazlaže Prijedlog Analize. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Jastrebarskog za 

2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) usvojili 

 

Analizu o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Jastrebarskog za 2015. godinu prilaže 

se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

13. točka dnevnog reda 
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Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  grada Jastrebarskog za 

razdoblje 2016. – 2019. godine 

Željka Kovačić poziva voditelja Odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti g. Zdravka Režeka 

da usmeno obrazloži Prijedlog Smjernica. 

Zdravko Režek usmeno obrazlaže Prijedlog Smjernica. 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat konstatirao je vezano za civilnu zaštitu, jasno da se moraju osigurati sredstva. 

1.600.000,00 kn je za te potrebe lani izdvojeno iz Proračuna, što je velik novac. Komentira mali broj 

skloništa. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  grada Jastrebarskog za 

razdoblje 2016. – 2019. godine daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) usvojili 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  grada Jastrebarskog  

za razdoblje 2016. – 2019. godine. 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  grada Jastrebarskog za razdoblje 2016. – 

2019. godine prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

14. točka dnevnog reda 

Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 

2015. godine 

Željka Kovačić kazala je da je Izvješće dostavljeno u materijalima za današnju sjednicu. 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat kazao je da je izvješćem zadovoljan, puno je napravljeno. Pohvaljuje i gradske 

službe. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 

2015. godine daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (12 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽAN) prihvatili 

 

Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje  

od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine 

 

Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. 

godine prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

15. točka dnevnog reda 

Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Jastrebarskog i 

Grada Supetra 

Željka Kovačić poziva gradonačelnika da obrazloži ovaj Prijedlog Odluke. 

Zvonimir Novosel usmeno obrazlaže Prijedlog Odluka. Otvaraju se mogućnosti za suradnju.  

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat postavlja pitanje kada će u gradu ili na ulazu u grad, osvanuti tabla s nazivima 

gradova prijatelja? Vezano za ovo bilo bi dobro da Turistička zajednica Grada Jastrebarskog 

vijećnicima dostavi kako idu te suradnje? Sve je to lijepo, možda samo pitanje – zašto su tako daleko 

prijateljski gradovi, zašto se ne izabere neki grad bliže?  

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Jastrebarskog i Grada 

Supetra daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji 

Grada Jastrebarskog i Grada Supetra 
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Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Jastrebarskog i Grada Supetra prilaže 

se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

16. točka dnevnog reda 

Razno 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat predložio je da se akciju za obnovu u ratu oštećenog vodotornja u Vukovaru iz 

proračuna uplati određena svota, ili da se vijećnici u tu korist odreknu dnevnica. U svakom slučaju 

daje prijedlog da Grad pomogne obnovu tog simbola stradanja Vukovara. 

Miljenko Pavlaković izvještava da je jučer izaslanstvo NK Vinogradar bilo u Vukovaru. Govori o 

posjeti i događanjima, poziva sve zajedno da podrže akciju NK Vinogradara. Odigrat će se utakmica 1. 

svibnja ove godine  i sav prihod od ulaznica, kao i dobrovoljni prilozi će se uplatiti za obnovu 

vodotoranj u Vukovaru. Smatra to velikom gestom. Danas se na HRT-u i svim portalima objavila ta 

vijest, Hrvatski olimpijski odbor je također podržao inicijativu NK Vinogradara iz Jastrebarskog. 

Poziva sve na taj događaj. 

Zvonimir Novosel zahvaljuje na inicijativi, Grad će se svakako uključiti jer Vukovar je grad patnje. 

Uputili smo već pismo Udruzi gradova da se objedini podrška gradova kroz udrugu, no ako ta 

inicijativa ne prođe, grad će sam osigurati sredstva da se uplati. Zahvaljuje na inicijativi, no o tome 

već vodi brigu ali nisu išli s tom informacijom u javnost jer se čeka odluka Udruge gradova. 

Vijećnik Pavlaković iz klupe otvoreno negoduje radi ovih izjava, te smatra da bi NK Vinogradaru 

trebala pripasti zasluga kao prvom koji je dao inicijativu, da Grad to treba priznati. Na snimci se čuje 

kako dobacuje gradonačelniku „Sram te bilo“. 

Željka Kovačić radi neprimjerenog ponašanja isključuje vijećnika Pavlakovića sa sjednice zahtjeva da  

se udalji iz vijećnice. Ovakvo ponašanje je ispod svake razine. Nadalje, želi pozvati sve u subotu na 

Dan plesa, s ciljem tjelesnog vježbanja djece s posebnim potrebama. Sav prihod uplatiti će se udruzi 

Profectus. 

Ivan Rubinić izjavljuje da su ponosni što je NK Vinogradar dao taj poticaj, radimo za naš Vukovar i 

za našu Hrvatsku. Pita zašto ga gradonačelnik vrijeđa? 

Željka Kovačić oduzima riječ vijećniku Rubiniću i zaključuje sjednicu.  

 Zaključena je rasprava. 

 

Dovršeno u 21:35 sati. 
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