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ZAPISNIK 

 

s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održane 12. srpnja 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, Zoran Savić, Dražen Vinšćak, Filip Tončić i  Ivan Pintur. 

 

OPRAVDANO NENAZOČNA ČLANICA GRADSKOG VIJEĆA: Iva Sirovica.  

 

NENAZOČAN ČLAN GRADSKOG VIJEĆA: Ivan Rubinić. 

 

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 gospodarski razvoj; Ivana Španić, viša stručna suradnica u 

Upravnom odjelu; 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; Ivan Batušić, viši 

stručni suradik za odnose s javnošću; Dragutin Fabijanić, ravnatelj Glazbene škole Jastrebarsko; 

Jadranka Stojković, ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“ Jastrebarsko; Karlo Mrakužić, predstavnik 

Savjeta mladih Grada Jastrebrskog; Ena Mrakužić, djelatnica na stručnom osposobljavanju bez 

zasnivanja radnog odnosa;  Senka Vranić, predstavnica tvrtke „Sintagma“; 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 13 od 

17 vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.  

AKTUALNI SAT: 

 Otvorena je rasprava. 

Milan Frkonja pozdravlja nazočne, pita gradonačelnika vezano za cestu kroz Črnilovec prema Svetoj 

Jani. Klizište u Miladinima je jako opasno, da li će se to riješiti ili se čeka da se nešto loše desi? 



Drugo, ovih dana u smjeru prema Svetoj Jani, preko Petrovine, zatrpani su odvodni kanali od strane 

djelatnika Županijske uprave za ceste. Ako zatrpamo i to malo odvodnih graba napraviti će se šteta, 

grabe treba otvoriti. Imamo li utjecaj na to, s obzirom da je to županijska cesta, ili da se čekaju 

problemi? Neki nisu dozvolili da se grabe očiste, to nije dobro. Odvodne grabe i kanali trebaju 

funkcionirati. 

Zvonimir Novosel konstatira da direktnog utjecaja na tu cestu nemamo. Županijska uprava za ceste 

gospodari tom cestom, u zadnjih godinu-dvije primjetan je malo niži standard održavanja, jer imaju 

smanjene prihode. Pokušao je održati sastanke s ravnateljem, bio je i kod Župana u dva navrata. To su 

ceste od značaja za Grad, u razdoblju pred nama trebalo bi to riješiti. Klizište u Miladinima je aktivno 

već par godina, cjelovita sanacija nije napravljena. Prije dvije godine predloženo je da Grad napravi 

projekt, odgovorit ćemo i pisano na ovo pitanje pa će se iz pisanog odgovora vidjeti korespondencija. 

Želi vjerovati da se barem riješio projekt. U Jastrebarskom ima desetak klizišta, tek sada su na redu 

klizišta iznad Šipkovice. Ta tema je aktualna, pitat će i dalje. Što se tiče putnih graba, nije znao za taj 

problem, ta prometnica je opterećena teretnim prometom. Pred nekoliko godina je rađen projekt 

rekonstrukcije, u kojoj fazi je taj projekt ne može točno odgovoriti, no zna da je zahtjev za lokacijsku 

dozvolu bio tražen. Što se tiče gredera i zatrpavanja graba, nalaže pročelnici nadležnog Upravnog 

odjela da odmah sutra uputi prema ispostavi Županijske uprave za ceste dopis, jer se putne grabe 

trebaju osloboditi. 

Milan Frkonja slaže se da treba dokumentacija za klizište. Naglašava da je u ovo doba godine 

povećan promet mladih ljudi, predlaže da se postave svjetleće oznake na klizište. Barem neki svjetleći 

signal tj. znak, dok se to ne sredi, mladi ljudi se kasno vraćaju iz toplica i boji se da se ne desi neka 

nesreća.  

Zvonimir Novosel slaže se s iznesenim, dopis će sutra ići Županijskoj upravi za ceste, možemo i mi 

malo bolje označiti, ali bez njihove dozvole ne možemo postavljati svjetleće ili druge znakove. 

Zadužuje pročelnicu nadležnog Upravnog odjela da uputi dopis i za ovo pitanje. 

Miljenko Pavlaković pozdravlja nazočne, pohvaljuje što je u proteklih par dana postavljena 

signalizacija na GG-1 i zabrane za koje se govorilo. Zadovoljan je da je taj dio riješen, da kamionski 

promet neće ići tim pravcem. Nastavno na to, pita za gumeni prijelaz koji je bio na starom pružnom 

prijelazu,  bilo je govora da će se premjestiti u Cvetković. Svjedoci smo da je ostalo u navici ljudima 

da tamo prometuju, velik je promet, pa ga zanima kad se može očekivati preseljenje tog gumenog 

prijelaza? Drugo, odnosi se na gradske tvrtke, moli pisano, vezano za društva Vode Jastrebarsko i 

Ceste Jastrebarsko, da li su predali financijska izvješća za 2015. godinu, što imaju zakonsku obvezu. 

Da li je izvršena revizija za 2014. i 2015. godinu i moli da dobiju i revizije ako su izvršene. Nadalje, 

zašto ako je točno, Vode i Ceste prema onome što je prikazano, nisu koristile prihode za pokriće 

amortizacije da se to pokuša anulirati, a što nalažu zakonski propisi? Na koji način je to prikazivano i 

zašto, s obzirom da zakon nalaže drugačije. To također moli u pisanom obliku. Sljedeće pitanje su 

odnosi u gradu. Govori o Rješenju g. Stipi Bučaru, a to nije prvi puta, koje je donijelo Povjerenstvo za 

sprečavanje sukoba interesa, u Hrvatskoj je i Vlada pala radi sličnog slučaja. Zanima ga kako Grad 

gleda na ovaj sukob interesa, ovo je najsvježiji slučaj, opsežno je obrazloženo. Na koji način u buduće 

se misli sprečavati ovakve stvari i da li dogradonačelnik misli podnijeti konzekvence barem moralne, 

na ovaj čin? 

Zvonomir Novosel odgovorio je što se tiče gumenog prijelaza koji se prebacuje na Cvetković, 

dogovoreno je sa HŽ infrastukturom da bi ovih dana trebala počet sanacija u Zdenčini, nakon toga će 

rekonstrukcije biti zabranjene radi agencijskih vlakova i turističke sezone, tek na jesen će biti na redu 

Cvetković, dakle negdje iza 15.9. ove godine. Što se tiče pitanja vezano za tvrtke, dobit će odgovor u 

pisanoj formi. Koliko zna, poštuju se zakonske odredbe vezano za predaju izvješća. Što se tiče 

povjerenstva, prepušta kolegi Bučaru da odgovori. Kolega Bučar je provjerio pravni status, jedan dio 

nije uskladio s naputkom. Konstatira da obrt g. Bučara nema poslovni odnos s Gradom. 

Stipe Bučar odgovara vezano za pitanje o sukobu interesa da nije istina da je već kažnjavan. Nije bio 

kažnjavan od bilo koje institucije pa tako ni od navedenog Povjerenstva. Obnašao je dužnost 

zamjenika gradonačelnika od 2009. godine, i to volonterski. Tada se rješavao status njegovog obrta, a 

u prosincu 2012. godine poslao je pisani zahtjev Povjerenstvu. Citira odgovor koji je dobio, iz kojeg 

proizlazi da se obrt može javiti na natječaj kojeg raspiše trgovačko društvo, u obrazloženju stoji da 

Povjerenstvo nije utvrdilo da je dužnosnik koristio svoj položaj radi ostvarivanja dobiti obrta 

Elektroinstalater. Bilo je više prijava na rad njegove tvrtke, gdje se tražilo očitovanje o tome da li on 



može obnašati i dužnost predsjednika Udruženja obrtnika, i na to je dobio pozitivan odgovor od 

Povjerenstva, naravno bez prava na naknadu, osim putnih i drugih opravdanih troškova. Zaključno, 

konstatira da se ovo Rješenje odnosi na 2011. i  2012. godinu, te da nije utvrđen sukob interesa. On je 

radio, radi i raditi će i dalje u skladu sa Zakonom. 

Miljenko Pavlaković zahvaljuje na odgovorima, dodao bi još nešto na ono što je g. Bučar iznesao, u 

Rješenju jasno piše da je kazna 3000 kn, ipak je kazna, premda simbolična. Znači kažnjeni ste, i bili 

ste u sukobu interesa. Zašto kažete da niste kažnjeni kad jeste? Što i kako mislite dalje s vašom 

tvrtkom? Piše da je to kazna, dakle ne može reći da nije kažnjen. 

Stipe Bučar kazao je samo da je konstatirao da do sada nije bio kažnjavan. Nadalje, govorio je o 

moralnosti i smatra da g. Pavlaković nije taj da govori o moralnosti jer podržava ljude koji su 

kažnjavani. 

Željka Kovačić upozorila je g. Bučara da može govoriti samo o svom slučaju. 

Stipe Bučar kazao je da je obrt uskladio s sukladno napucima, posluje u skladu sa zakonom i 

sprečavanju sukoba interesa. 

Zvonimir Novosel prije svega moli da ostanu dostojanstveni u raspravi. Može se raspravljati o ovoj 

temi, ne želi biti ničiji odvjetnik, ovo se odnosi na razdoblje od prije par godina kada neka pitanja nisu 

bila precizno riješena. Povjerenstvo je dalo svoju odluku, a g. Bučar je primio kaznu. Misli da je loše 

govoriti o sebi, a o g. Bučaru može reći sve najbolje kao i većina građana. Pomogao je mnogim 

društvima i pojedincima, i to mnogo i bez novca i naknade, može biti uzor mnogima pa i meni, no to 

nije razlog za nepoštovanje zakona. Stipe Bučar je sam tražio mišljenje, dobio je Rješenje i platio 

kaznu. Zahvaljuje vijećniku Pavlakoviču na pitanju i raspravi, no ne slaže se s paralelom koja je dana 

vezano za sukob interesa. 

Miljenko Pavlaković kazao je da nema tabu tema, nije ništa osobno, to je nešto što se službeno 

dobilo, ne zna zašto se ne uvažava činjenica da je kazna izrečena? Uzete su olakotne okolnosti, pitanje 

nije bilo niti bezobrazno, ne zna zašto je to shvatio osobno. Kažnjen je, ako je prvi puta, ispričava se, 

ali činjenica je da je to kazna. Prihodovao je cca. 50.000,00 eura, samo je citirao činjenice. 

 Zaključena je rasprava. 

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

je na sjednici nazočno 14 od 17 vijećnika jer se u 18:20 sjednici pridružila vijećnica Petra Pernar.  

Za današnju sjednicu predložen je sljedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije 

roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku 

godinu 2016./2017., 

2. Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

3. Prijedlog Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2016. do 2020. godine, 

4. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu, 

7. Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanje spomenika kulturne baštine na području 

Grada Jastrebarskog za 2015. godine,  

8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu, 

9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 

2015. godinu 

10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 

2015. godinu 

11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu 

12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na 

području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

13. Izvješće o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem 

poduzetništvu Grada Jastrebarsko za 2015. godinu 



14. Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog 

za 2015. godinu   

15. Prijedlog  I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

16. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

17. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

18. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

19. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, 

20. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem 

poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

21. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

22. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

23. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, 

24. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

25. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2016. godine, 

26. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava političkim 

strankama za 2016. godinu, 

27. Razno. 

 

Predsjednica Vijeća konstatira da je u međuvremenu stigao prijedlog za nadopunu dnevnog reda – 

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra kojim upravlja Grad Jastrebarsko. Poziva Pročelnicu 

Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži prijedlog za dopunu dnevnog reda. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke, Zemljišno knjižni odjel u Jastrebarskom 

zatražio je dostavu Odluke o ukidanju javnog dobra kojim upravlja Grad, radi se o gradskom 

parkiralište na Trgu Ljube Babića, a sve radi ishođenja potrebnih dozvola. Materijali za današnju 

sjednicu su već bili otpremljeni, pa se sada traži nadopuna dnevnog reda. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog da se dnevni red dopuni točkom Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 

kojim upravlja Grad Jastrebarsko, daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća su jednoglasno (14 glasova ZA) usvojili nadopunu dnevnog reda. 

 

Za današnju sjednicu predlaže se sljedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

 

1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije 

roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku 

godinu 2016./2017., 

2. Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

3. Prijedlog Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2016. do 2020. godine, 

4. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu, 

7. Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanje spomenika kulturne baštine na području 

Grada Jastrebarskog za 2015. godine,  



8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu, 

9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 

2015. godinu 

10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 

2015. godinu 

11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu 

12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na 

području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

13. Izvješće o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem 

poduzetništvu Grada Jastrebarsko za 2015. godinu 

14. Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog 

za 2015. godinu   

15. Prijedlog  I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

16. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

17. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

18. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području  

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

19. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, 

20. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem 

poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

21. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

22. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

23. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, 

24. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

25. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2016. godine, 

26. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava političkim 

strankama za 2016. godinu, 

27. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra kojim upravlja Grad Jastrebarsko i 

28. Razno. 

 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) usvojili prijedlog dnevnog reda. 

 

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 20. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

JASTREBARSKOG 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) usvojili zapisnik s 20. 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. 

 

1. točka dnevnog reda: 

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije 

roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku 

godinu 2016./2017. 

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

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke, cijene ostaju iste. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije 

roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 

2016./2017. daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika 

za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2016./2017. 

 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika 

za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2016./2017. prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

2. točka dnevnog reda: 

Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

Željka Kovačić poziva Voditelja odsjeka za ekonomski razvoj, g. Zdravka Režeka, da usmeno 

podnese Izvještaj. 

Zdravko Režek usmeno obrazlaže, kroz realizaciju određenih aktivnosti utrošeno je nešto manje od 

31.000.000,00 kn, dijelom iz proračuna a dijelom iz drugih izvora. Osvrnuo se na  bazu projekata, gdje 

je od ukupno 47 projekata, 20 u potpunosti realizirano, 20 je u tijeku realizacije npr. hotel Princess. 

Onih koji nisu ostvareni niti započeti je ukupno 7, a nisu ostvareni jer postoje subjektivne i objektivne 

okolnosti, što je dodatno obrazložio. 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat referira se na kredit od 5 milijuna kuna, tada se u raspravi reklo da se u zadnje 3 

godine u Jastrebarskom nije ništa radilo. Ova točka govori o razvojnoj strategiji koja je pokazala da 

imamo i te kako objekata koje smo napravili i moli da u interesu istine, da se kaže kako stvari stoje. 

Obrazlaže detaljnije o investicijama, izlaganje bi bilo nepotpuno a da ne nabroji uspjehe – Božička, 

nadvožnjak, uspornici kod Glazbene škole, mrtvačnica u Gorici Svetojanskoj i još mnogo toga… Na 

kraju, ovo gradsko vodstvo pokrenulo je pitanje groblja bez obzira na nedaće, i konačno osnivanje 

mjesnih odbora, što god mislili o tome. A uspjesi naše djece u učenju, imamo najbolje maturante, 

uspjehe u sportu, informatici, glazbenom odgoju… Grad prima mnoge nagrade, i promovira 

Jastrebarsko. Treba biti diskusije, ali argumentirane, pa se nada da je demantirao konstataciju da se tri 

godine nije ništa radilo. 

Miljenko Pavlaković moli da se drži točke dnevnog reda, ne da se brka nešto drugo pod tim nazivom. 

Slaže se s g. Režekom, sve to stoji, odradilo se što se moglo. Grad daje svoj servis za potencijalne 

investitore. Ne može vijećnik Bernat ovako raspravljati, treba se držati točke. Što je strateški interes? 

Zašto se nestalo 1000 ljudi u 10 godina? O tome treba raspravljati. Nešto će se ostvariti, nešto neće. 

Pita zašto se događa ogroman pad broja stanovništva. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (12 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA) donijeli 



 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

3. točka dnevnog reda: 

Prijedlog Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2016. do 2020. godine 

Željka Kovačić poziva Voditelja odsjeka za ekonomski razvoj, g. Zdravka Režeka, da usmeno 

obrazloži Prijedlog Strategije. 

Zdravko Režek daje uvodno izlaganje, ovo je drugi Strateški dokument koji će služiti kao odrednica i 

putokaz, za proračun i daljnje aktivnosti. Za sve nas u Upravi i ovom Vijeću, na neki način ovo je bila 

škola. Dokument je rađen po svim zakonskim kriterijima i metodologijama po Leader pristupu od baze 

prema vrhu. Prošlo je dosta vremena od izrade, zahvaljuje članovima radnih skupinama i svim 

suradnicima, kao i građanima koji su kroz javnu raspravu uputili prijedloge prema izradi Strategije. 

Dobili smo i pozitivna mišljenja nadležnih županijskih i državnih tijela. Zahvaljuje i Senki Vranić, 

konzultantici iz tvrtke „Sintagma“, na pomoći i suradnji, te ju poziva da u kratko predstavi osnovne 

smjernice Strategije. 

Senka Vranić uz prezentaciju govori o osnovnim smjernicama Strategije razvoja Grada Jastrebarskog 

za razdoblje od 2016. do 2020. godine. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2016. do 2020. godine daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

ODLUKU 

o donošenju Strategije razvoja Grada Jastrebarskog  

za razdoblje od 2016. do 2020. godine 

 

Strategija razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2016. do 2020. godine prilaže se zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

 

4. točka dnevnog reda: 

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

Željka Kovačić poziva Višnju Koter voditeljicu Odsjeka za financije, proračun i računovodstvo, da 

usmeno obrazloži Godišnji Izvještaj. 

Višnja Koter podnosi uvodno izlaganje, govori o pravnom temelju za donošenje, ukupnim prihodima 

i primicima te ukupnim rashodima i izdacima, izdvojivši najznačajnije prihode. 

Željka Kovačić da je u 19,15 sjednici pristupio vijećnik Filip Tončić, te je sada na sjednici nazočno 

15 od 17 vijećnika. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su ( 15 glasova ZA ) prihvatili 

 

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu prilaže se zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 



 

5. točka dnevnog reda: 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

Željka Kovačić poziva Višnju Koter voditeljicu Odsjeka za financije, proračun i računovodstvo, da 

usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Višnja Koter uvodno obrazlaže, nastavno na prethodnu točku. Viškovi i manjkovi se raspodjeljuju 

ovom Odlukom, sukladno proračunskim propisima. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA ) donijeli 

 

ODLUKU 

o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu prilaže se zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

 

6. točka dnevnog reda: 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) usvojili 

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na 

području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog 

za 2015. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

7. točka dnevnog reda: 

Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanje spomenika kulturne baštine na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godine 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanje spomenika kulturne baštine na području 

Grada Jastrebarskog za 2015. godine daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) usvojili 

 

Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanje spomenika kulturne baštine na 

području Grada Jastrebarskog za 2015. godine 

 

Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanje spomenika kulturne baštine na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godine prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

8. točka dnevnog reda: 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 



 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) usvojili 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 

području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

9. točka dnevnog reda: 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 

2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 

2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) usvojili 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na 

području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2015. 

godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

10. točka dnevnog reda: 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 

2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 

2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) usvojili 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na 

području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2015. 

godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

11. točka dnevnog reda: 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat pohvaljuje dodatno ulaganje u Desinec u iznosu od 122.000,00 kn, no koliko je udio 

roditelja čija djeca pohađaju vrtić, na godišnjoj razini? Ako imamo 572 djece, koliki je udio roditelja?  

Zdravko Režek ovaj podatak nije predmet izvješća, ali može se ugraditi. U ovom trenu nema taj 

podatak, no može dati odgovor u pisanom obliku. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) usvojili 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na 

području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 



 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog 

za 2015. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

12. točka dnevnog reda: 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na 

području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat ima dopunu, ako je dobro shvatio. Možda izgleda sitnica ali zbog pedantnosti, ovdje 

se radi o Glazbenoj školi, trebao bi dopisati osnovno obrazovanje i u plesu i poeziji, jer i te aktivnosti 

su prisutne u Jastrebarskom. 

Željka Kovačić konstatira da nemamo registrirane te djelatnosti koje su nabrojane. 

Zaključena je rasprava. 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području 

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) usvojili 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom 

obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području 

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

13. točka dnevnog reda: 

Izvješće o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem 

poduzetništvu Grada Jastrebarsko za 2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat ima pitanje vezano za proračun Jaskanskih vinskih svečanosti, zašto nije prikazano 

financijski po stavkama? Nadalje, Turistička zajednica Grada Jastrebarskog je sufinancirana sa 

180.000,00 kn i podnosi izvješće o namjenskom trošenju, kako to specificirano financijski izgleda? 

Zdravko Režek odgovara što se tiče Turističke zajednice, do sada niti jedna izvješća prema Vijeću 

nisu išla tako detaljno, ako inzistirate može se to zaključkom Vijeća zatražiti, to treba procijeniti. Ako 

postoji bilo kakva sumnja, moguće je u gradskim službama dobiti na uvid izvješće. Turistička 

zajednica je organizator niza manifestacija, dio se koristi za sufinanciranje plaća i slično, a dio za 

organizacije manifestacija. Sve je potkrijepljeno računima. Po istom principu može odgovoriti i za 

Jaskanske vinske svečanosti, svi ugovori i prihod su javni i javno objavljeni i vidljivi, ako inzistirate 

napravit će se specifikacija. Izvješća se rade u pravilu po ovoj metodologiji, ako treba detaljnije, 

Gradsko vijeće bi trebalo zauzeti takav stav. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem 

poduzetništvu Grada Jastrebarsko za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) usvojili 

 

Izvješće o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, 

malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarsko za 2015. godinu 

 

Izvješće o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu 

Grada Jastrebarsko za 2015. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

14. točka dnevnog reda: 

Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog 

za 2015. godinu   

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 



 Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog 

za 2015. godinu  daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) usvojili 

 

Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju 

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2015. 

godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

Predsjednica Gradskog vijeća određuje stanku od 10 minuta u 19:35 sati. 

Sjednica je nastavljena u 19:45 sati. 

 

15. točka dnevnog reda: 

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

Željka Kovačić poziva pročelnicu Maju Lovretin da usmeno obrazloži Prijedlog I. izmjena i dopuna 

Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godine. 

Maja Lovretin daje usmeno obrazloženje, navodi razloge za donošenje i pravni temelj. Ukupni 

prihodi primici se povećavaju, kao i rashodi i izdaci. Više planirana sredstva rashoda nad prihodima se 

pokrivaju viškom iz prethodnih godina, obrazlaže. Sastavni dio su i I. izmjene dopune razvojnih 

programa. Detaljno je sve dano u bilješkama koje su dostupne vijećnicima. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (14 ZA i 1 suzdržan) donijeli 

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

I. Izmjene i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov 

sastavni dio. 

 

16. točka dnevnog reda: 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

Željka Kovačić poziva Voditelja odsjeka, g. Marijana Meštrića, da usmeno obrazloži Prijedlog. 

Marijan Meštrić uvodno obrazlaže, stavka se povećava 14,8% ovim rebalansom. Obrazlaže po 

stavkama, sve prema dostavljanim materijalima za sjednicu.  

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

Željka Kovačić konstatira da vijećnik Tomislav Ciban napušta sjednicu u 19,55 sati, te je sada na 

sjednici nazočno 14 od 17 vijećnika. 

 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

17. točka dnevnog reda: 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 



 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat pita za iznos koji je naveden za  male komunalne akcije, u iznosu od 1.200.000 kn – 

da li je to sa ili bez PDV-a? 

Marijan Meštrić odgovorio je da je to iznos sa PDV-om. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog 

za 2016. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

18. točka dnevnog reda: 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

I. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

I. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog 

za 2016. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

19. točka dnevnog reda: 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

I. Izmjene i dopune Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

I. Izmjene i dopune Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 

2016. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

20. točka dnevnog reda: 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem 

poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

Miljenko Pavlaković vidljivo je da je jedno od najvećih smanjenja u tom dijelu, interes naših 

poduzetnika za potpore je slabiji pa se i sredstva smanjuju. Sugestija je da se više poradi s 

poduzetnicima da shvate i budu više informirani da koriste mogućnosti koje se nude, da razvijemo 

gospodarstvo što više. Svaka investicija je dobrodošla ali bolje da naši poduzetnici investiraju. 

Marijan Bernat ima pitanje glede nogostupa od nadvožnjaka do Princessa, neka to netko obrazloži. 

Također za prekogranične suradnje INTERREG, moli pojašnjenje.  



Zdravko Režek zahvaljuje na sugestiji. Grad poduzima mjere da informira poduzetnike, slaže se da to 

nikad nije dosta, poraditi će na tome, aktivnosti će se pojačati nakon godišnjih odmora. Nadalje, 

obrazlaže o Centru za posjetitelje u zgradi stare općine, radilo se o izuzetnom projektu, bili smo 

uvjereni da će taj projekt proći iz fondova, na žalost nije odobreno sufinanciranje. Nadamo se da će 

više sreće biti idući puta. Obrazlaže pitanje nogostupa do Princessa, za sada se odustalo od nogostupa 

da se ne uništi dok se hotel ne izgradi. Za sada je sve stalno na projektiranju, i kad se hotel završi ili 

paralelno s time, će ići i izgradnja nogostupa. Nadalje, obrazlaže i situaciju oko prometnice do 

pročistača te o novoj regulaciji odvodnje oborinskih voda koje su projektirale Hrvatske vode i 

novonastaloj situaciji, te je nužno mijenjati idejno rješenje za tu prometnicu. Govori o uključenju  u 

projekt prekogranične suradnje INTERREG, projekt koji se tiče biciklizma te projekt za vatrogasna 

društva. Također, imamo i projekte koji se odnose na civilno društvo, bilo je nužno angažirati 

konzultante, čija je odgovornost izuzetno velika. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem 

poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (12 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA) 

donijeli 

 

I.Izmjene i dopune Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, 

malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

I.Izmjene i dopune Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

21. točka dnevnog reda: 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 

području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

22. točka dnevnog reda: 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat ukazuje na aktivnost - pomoć osobama s invaliditetom, gdje je smanjena suma. Na 

drugoj točki je uvećana suma za 313.000 kn, moli pojašnjenje zašto se na jednoj točki uzima a na 

drugoj daje. 

Irena Strmečki Šlat obrazlaže da je razlog promjena otvorena stavka razvoj inkluzivnog modela, 

sadržan u specifičnim ciljevima i mjerama u novoj Strategiji razvoja grada Jastrebarskog. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 



 

I.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog 

za 2016. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

23. točka dnevnog reda: 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. 

godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

24. točka dnevnog reda: 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

I.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

25. točka dnevnog reda: 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2016. godine 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Članovi Gradskog vijeća primaju na znanje Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec 

travanj 2016. godine 

 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2016. godine prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

26. točka dnevnog reda: 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava političkim 

strankama za 2016. godinu 

Željka Kovačić poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da uvodno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Irena Strmečki Šlat ukratko obrazlaže, koalicijskom partneru HDZ-a, Stranci umirovljenika, 

uplaćivati će se sredstva na njihov račun.  

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava političkim 

strankama za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) donijeli 



ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava 

političkim strankama za 2016. godinu 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016. 

godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

27. točka dnevnog reda: 

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra kojim upravlja Grad Jastrebarsko  

Željka Kovačić konstatira da je obrazloženje dano prilikom dopune današnjeg dnevnog reda. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra kojim upravlja Grad Jastrebarsko daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) donijeli 

 

ODLUKU 

o ukidanju statusa javnog dobra kojim upravlja Grad Jastrebarsko 

 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra kojim upravlja Grad Jastrebarsko prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

28. točka dnevnog reda: 

Razno 

 Otvorena je rasprava. 

Željka Kovačić daje nekoliko informacija - u aplikaciji je dostupna Odluka Vlade Republike Hrvatke 

o zaduženju, ako ima pitanja mogu se sada uputiti. 

Milan Frkonja ima zamolbu s obzirom na velik broj staračkih domaćinstava. Predlaže da se nabave 

škare za sječu živice za iznajmljivanje, oni sami ne mogu nabaviti, pa neka Grad razmisli da se to 

nabavi. 

Željka Kovačić podsjeća da je objavljen natječaj za dodjelu javnih priznanja Grada Jastrebarskog. 

Rok za predaju prijedloga je zaključno s 28. rujna 2016. Poziva sve vijećnike na svečanu sjednicu 

povodom Dana V.Mačeka, 16.7. prema protokolu, pozivnice su poslane. 

 Zaključena je rasprava. 

 

Dovršeno u 20:20 sati. 

 

 

ZAPISNIČARKA:             PROČELNICA:                  PREDSJEDNICA: 

Sonja Pukšar                          Maja Lovretin, dipl. iur.                      Željka Kovačić, prof. 


