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ZAPISNIK 

 

s 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održane 10. listopad 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, Dražen Vinšćak i Filip Tončić. 

 

OPRAVDANO NENAZOČAN: Zoran Savić. 

NENAZOČNA: 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; Višnja Koter, 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 suradnik za odnose s javnošću; 

Jadranka Stojković, ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“ Jastrebarsko; Nenad Strizrep, 

direktor „Cesta Jastrebarsko“; Mario Brnabić, direktor „Voda Jastrebarsko“ i „Groblja 

Jastrebarsko“ d.o.o.; Diana Špirić, Ured ovlaštene arhitektice, Zagreb; 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. 



Ivan Rubinić pozdravlja nazočne, ima dva pitanja. Prije dugo vremena je na ovom vijeću 

pitao vezano za diobu Komunalnog Jastrebarsko. Nije dobio odgovor. Zanima ga revizija 

sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, te revizija bilance koja je obvezna sukladno 

Zakonu o trgovačkim društvima. Do današnjeg dana nije dobio odgovor i smatra da je krajnje 

vrijeme da mu se da dokumentacija koju je tražio. Drugo pitanje je gradonačelniku, a može i 

predstavniku Voda Jastrebarsko d.o.o., vezano za radove u Gornjoj Reki. Pokazuje fotografije 

kakve su rupe po cestama kako izgleda situacija kod crkve na zavoju, konstatira da će netko  

poginuti, to tako stoji već deset dana. Zar ne možemo u razumnom roku od 15, 20 ili 30 dana 

napraviti sanaciju?   

Mario Brnabić pozdravlja nazočne i odgovara vezano za radove na Gornjoj Reki, u tijeku su 

radovi na zamjeni salonitnih cijevi, a u dogovoru s predsjednikom MO Gornja Reka g.  

Pavlakom raditi će se još 120 m prema Plešivici. Radovi su prekinuti jer imaju manjak ljudi, 

jer rade i na lokaciji Mirni put, gdje su imali 4 kvara u dva dana, a slično je i kod radova u 

Prigorskoj ulici. Radovi na Gornjoj Reki se nastavljaju sljedećih dana. 

Ivan Rubinić nije zadovoljan odgovorom. Razumije sve, ali ne razumije da se gradilište 

može tako ostaviti, netko će poginuti. Zašto nisu tu rupu zatrpali? To je neodgovornost ljudi i 

zato nam tako ide. Zašto je ostavljena ta rupa? 

Mario Brnabić slaže se da je ovako ostavljeno, ali ne vidi problem. Izgleda ružno, no vozači 

bi trebali poštivati privremenu signalizaciju. Upoznao je g. Rubinića sa radovima. Na slici se 

vidi da je srušen postavljeni znak, što će se popraviti. Prihvaća kritiku. 

Ivan Pintur pitao je vezano za okoliš groblja i javne površine oko groblja u Volavju. Za 15.8. 

groblje nije bilo očišćeno. Bila je prava „džungla“, već je reklamirao parking ispred groblja. 

Do danas se javna površina nije počistila koju je on reklamirao, nema pomaka. Dopis koji je 

slan građanima za čišćenje okućnica i poljoprivrednih površina, nema nikakvih pomaka. 

Treba putem trećih osoba očistiti zapuštene okućnice i zemljišta i vlasnicima poslati račun. 

Zvonimir Novosel zahvaljuje na pitanjima. Kod prvog pitanja od vijećnika Rubinića, dobili 

su opsežnu dokumentaciju, a ostale dokumente za koje nije primjereno da kolaju okolo može 

se napraviti uvid u dokumente. Uvid u te dokumente možete dobiti u tvrtki, nije praksa da se 

to kopira i daje van. Nema dokumenta koje vijećnik ne može vidjeti, poziva ga kao vijećnika 

da dogovori s direktorima da mu pokažu sve što ga interesira. Ne vidi problem. Što se tiče 

situacije na Gornjoj Reki, slaže se da nije primjereno da tako izgleda gradilište koje je u 

punom jeku izgradnje. Ne može se gradilište sanirati, građani se moraju prilagoditi 

privremenoj situaciji i signalizaciji. Što se tiče groblja, prošli tjedan je obišao većinu groblja i 

izgledaju jako dobro i vidi se da su ograde pjeskarene, uređene, klupe pofarbane. U velik dio 

groblja nije se ulagalo i u razgovorima s mještanima, generalno mišljenje ljudi je da je izgled 

groblja bolji nego ikad, no uvijek se može dogoditi propust. Što se tiče parkirališta, 

djelomično ga unište šumari koji ostave nered, mi isto pišemo dopise prema nadležnim 

institucijama, a odgovora je malo i loše reagiraju. Trebat će se dugoročno riješiti na drugi 

način. Što se tiče glavnog smetlišta, moli pročelnicu da ga komunalni redar izvijesti o 

učinjenom. 

Filip Tončić pita vezano uz kredit za kojeg je dobivena suglasnost, moli informaciju o 

kreditu, iznos, uvjeti te rok otplate, kamata, poček i sve vezano uz taj kredit, i za što će se on 

na kraju utrošiti. Može i u pisanom obliku. Također moli odgovor koliko će se iduće godine 

platiti glavnica a koliko kamata? Koliko dolazi na naplatu sljedeće godine? Za dva najavljena 

rotora koja bi se trebala izgraditi na glavnog gradskoj prometnici, u kojoj su fazi? 

Zvonimir Novosel odgovara što se tiče kredita, svi elementi kredita i brojke su isti onakvi 

kako je odobrilo gradsko vijeće, a kamata je smanjena za 1%. Sve ostale odredbe su iste, ne 

mogu se mijenjati nakon što to donese Gradsko vijeće. Ovih dana je odluka na Odboru 

HBOR, kredit je namijenjen za kapitalni projekt, i tako će se povlačiti sredstva. Potrebna je 

pravomoćna građevinska dozvola, to smo riješili. Sredstva su isključivo za kapitalni projekt. 



Što se tiče pisanog sažetka svih obveza, to ćemo sistematizirati i dostaviti vam. Što se tiče 

rotora, iz neobjašnjivih razloga svi projekti za Jastrebarsko koji su ušli u investicijske cikluse, 

sada stoje, informacije o statusu tog projekta nemamo. Dobar dio prometnice će biti iznad 

vodotoka. Ne zna zašto projekti stoje, možda je pitanje politično ili je fokus stavljan na nešto 

drugo? Stvari su bile dogovorene, ali dosta toga se promijenilo, nada se da se neće dovesti u 

pitanje ti projekti.  

Marijan Bernat ima pitanje vezano za Službeni vjesnik, vide se samo akti gradskog vijeća. 

Nema akta gradonačelnika. Dolazi do podatka da je gradonačelnik angažirao agenciju da 

izradi koncept Diplomatske berbe. Održana je dva puta pod pokroviteljstvom predsjednika, no 

u zadnje dvije godine nema podrške predsjednice. Zbog čega se angažira agencija da bi 

napravila koncept? Da li je u opisu rada turističke zajednice da se za ovakve stvari i oni 

pobrinu, da li mora biti vanjska agencija? 

Maja Lovretin odgovara da napravila se ispravka Službenog vjesnika, poslat će se svima. 

Zvonimir Novosel zahvaljuje na pitanju, otvorena je zgodna tema. Nije neuobičajeno da se 

angažiraju agencije za manifestacije koje imaju velik značaj. Za prvi dio pitanja, činjenica je 

da ured predsjednice nije niti jedan jedini puta nije reagirao, željeli smo održati kontinuitet 

održavanja Diplomatske berbe, neovisno o tome tko će sutra biti predsjednik ili 

gradonačelnik. Veliki broj veleposlanika bio je nazočan na berbama i to je bila izuzetna 

promocija Hrvatske, županije i grada. Nikad gradonačelnik nije bio u fokusu, već predsjednik, 

vinari i veleposlanici. Čak niti minimum pristojnosti nije poštivan, Grad nije dobio niti jedno 

slovo na papiru od Predsjednice. Ovu zadnju berbu smo malo izmijenili koncept pa je bila 

berba gradonačelnika i bilo je gradonačelnika svih političkih opcija, i svi su se složili da je 

projekt dobar. Predsjednica je uvrijedila grad svojim ignoriranjem, zamolit će gradske službe 

da vijećničko pitanje proslijedi Uredu predsjednice. Ne zna pravi razlog zašto je tome tako. 

Miljenko Pavlaković ima pitanje o prijelazu preko pruge u Cvetkoviću, odnosno o 

premještanju gumenog prijelaza na aktualni prijelaz, kada će biti realizirano? Sanacija ceste 

koja ide uz Krku također je potrebna, iz navike je to jedna od prometnijih cesta. Moli 

pismeno, nije klasificirani dokument, u pisanom obliku i primjereno je da vijećnici imaju 

pravo dobiti – diobenu bilancu, reviziju te podjele i revizionu bilancu. Ne prihvaća da ide u 

tvrtke tražiti dokumente, traži pismeno. Za Jaskanske vinske svečanosti, ako se može dobiti 

rashodovna strana manifestacije. 

Zvonimir Novosel što se tiče pitanja koja su tražena u pisanoj formi tako će i vijećnik primiti, 

a što se tiče Vinskih svečanosti također će se pripremiti. Danas je objavljena informacija o 

radovima odnosno o premještanju popođenja. Što se tiče sanacije ceste, dopisujemo se s 

Hrvatskim Cestama. To je bilo dogovoreno da nakon što se završi gradnja, da će se sanacija 

napraviti, no još se čeka. Dakle, prijelaz ide u sanaciju 15. listopada do ponedjeljka. 

 Zaključena je rasprava. 

 

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

Predsjednica konstatira da je na sjednici sada nazočno 15 od 17 članova Gradskog vijeća. U 

međuvremenu je stigao prijedlog za nadopunu dnevnog reda: Prijedlog Odluke o potvrđivanju 

obuhvata poduzetničke zone "Gospodarska zona Jalševac" na području Grada Jastrebarskog i 

Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Ivanki Jurković (Volavje 80, Jastrebarsko). Poziva 

Voditelja Odsjeka za ekonomski razvoj Zdravka Režeka da obrazloži razlog dopune dnevnog 

reda. 

Zdravko Režek obrazlaže Odluku o potvrđivanju obuhvata poduzetničke zone „Gospodarska 

zona Jalševac“, temeljem kojeg da bi se ostvarilo pravo na potpore i nužno je da poduzetničke 

zone budu upisane u Registar zona nadležnog Ministarstva. Da bi se upisali u registar, treba 

postojati dokument o osnivanju zone. Naša konstatacija da egzistiramo od ranije, što se 

provlačilo kroz razne dokumente i sjednice, nije usvojena od strane Ministarstva. Zahvaljuje 



suradnicama Danijeli Bučar Trivičević i Petri Voljak, što su se angažirale na ovom poslu. 

Nakon donošenja ove Odluke, zona će biti upisana u registru. Što se tiče druge dopune, ona je 

definirana u Zakonu o trgovini, prodaja s parcela koje imaju pristup javnoj površini trebaju 

odobrenje Gradskog vijeća. Predlaže da se usvoje ove dopune dnevnog reda. 

 O izmjeni i dopuni dnevnog reda glasuje se bez rasprave. 

 Prijedlog da se dnevni red dopuni točkom Prijedlog Odluke o potvrđivanju obuhvata 

poduzetničke zone "Gospodarska zona Jalševac" na području Grada Jastrebarskog, daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) usvojili ovaj prijedlog. 

 Prijedlog da se dnevni red dopuni točkom Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju 

Ivanki Jurković (Volavje 80, Jastrebarsko) daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) usvojili ovaj prijedlog. 

 Za današnju sjednicu predlaže se sljedeći 

D N E V N I  R E D : 

1. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko za pedagošku godinu 2015./2016., 

2. Izvješće o radu Glazbene škole za školsku godinu 2015./2016., 

3. Izvješće o radu trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2015. godinu, 

4. Izvješće o radu trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2015. godinu, 

5. Izvješće o radu trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2015. godinu, 

6. Prijedlog  Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rakitovica I. u 

Jastrebarskom, 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne 

odvodnje na području Grada Jastrebarskog, 

8. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-

lipanj 2016. godine, 

9. Prijedlog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 

2016.-2020. godinu, 

10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br.1019 k.o. Jastrebarsko), 

11. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (izgradnja cesta u GZ Jalševac u 

Jastrebarskom), 

12. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. siječnja-30. lipnja 

2016.,  

13. Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, 

14. Program rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

15. Konačni prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Jastrebarskog, 

16. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2016. godine, 

17. Prijedlog Odluke o potvrđivanju obuhvata poduzetničke zone "Gospodarska zona 

Jalševac" na području Grada Jastrebarskog, 

18. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Ivanki Jurković (Volavje 80, Jastrebarsko) 

19. Razno. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje.  

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA i) 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 21. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

JASTREBARSKOG 



 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) usvojili zapisnik s 21. 

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: 

IZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA RADOST JASTREBARSKO ZA 

PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016. 

Željka Kovačić poziva ravnateljicu Dječjeg vrtića „Radost“, gđu. Jadranku Stojković, da 

podnese Izvješće. 

Jadranka Stojković usmeno podnosi Izvješće o radu. 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat komentirao je što se tiče financijskog poslovanja, vrtić je 86.000,00 kn u 

plusu. Ima nešto važno za napomenuti - više puta dok je bio u procesu izgradnje pitalo se za 

parking, kad pogledate materijalne uvijete, imamo masu stvari koje je Grad svojim sredstvima 

u Desincu napravio, od profi-opreme za kuhinju i slično. Za svaku pohvalu. Na str. 59 

navedeno je sudjelovanje u humanitarnim akcijama, između ostalog i  – skrb za nedonoščad. 

To je trebalo naglasiti. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko za pedagošku godinu 2015./2016. 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) usvojili 

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko za pedagošku godinu 2015./2016. 

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko za pedagošku godinu 2015./2016. prilaže 

se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

2. točka dnevnog reda 

IZVJEŠĆE O RADU GLAZBENE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. 

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

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu Glazbene škole za školsku godinu 2015./2016. daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) usvojili 

 

Izvješće o radu Glazbene škole za školsku godinu 2015./2016. 

 

Izvješće o radu Glazbene škole za školsku godinu 2015./2016. prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

3.točka dnevnog reda 

IZVJEŠĆE O RADU TRGOVAČKOG DRUŠTVA GROBLJA JASTREBARSKO 

D.O.O. ZA 2015. GODINU 

Željka Kovačić poziva direktora Groblja Jastrebarsko g. Maria Brnabića da podnese Izvješće. 

Mario Brnabić podnosi Izvješće o radu trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko.  

 Otvorena je rasprava.  

Miljenko Pavlaković kazao je da kada govorimo o tvrtki, vide se promjene u financijskim 

izvještajima, koja pokazuju o poslovanju. Kada se gleda bilancu, dugotrajnu imovinu, 

konstatira da je pala. U toj poziciji imamo i nematerijalnu imovinu. Da li su namijenjena 



prodaji ili ne? Obrazlaže stavke bilance, te knjiženja i kratkoročne obveze, praktički rashod je 

600.000,00 kn u minusu. Razumije da postoje poteškoće, ima samo 7 zaposlenih, treba to 

moći, nije sporno. Bili smo svjesni da će se pojaviti problemi kad se tvrtka osnivala. Različita 

su knjiženja i obveze rastu. 

Mario Brnabić s obzirom da je Grad imovinu prebacio na sebe, smanjila se dugotrajna 

imovina. Revizor koji je radio stavio je tu stavku. Vezano za kratkoročne obveze, govori da su 

tu i plaće, obveze prema dobavljačima malo su se popravile i smanjuju se. Na današnji dan su 

ispod 200 000 kn. 

Marijan Bernat komentirao je izvješće, napominje greške u opisu djelatnosti. Pismeno moli 

do kraja godine odgovor o redovitom održavanju groblja, između ostalog, redovno održavanje 

glavnih križeva i spomen grobova. U Slavetiću je grob grofova Oršić, molio bi da grad dade 

izvještaj vijeću o svih 13 groblja koji imaju specifične ljude pokopane, a koji su zaslužni za 

Grad. U izvještaju nigdje nema plaće uprave, obrazlaže i citira iz izvješća. 

Mario Brnabić konstatira da je u sadržaju krivo upisano, umjesto 2014., treba stajati 2015. 

Što se groba Oršić tiče, ograda je pofarbana, grob se održava, kosi se trava.  

Zvonimir Novosel pojasnio bi pitanje vezano za povijesne grobove, niti na jednom od 

mjesnih groblja nismo dobili potvrdu da ima takvih grobova od povijesnog značaja. 

Održavanje preuzima JLS, a ti grobovi moraju u aktu biti imenovani i označeni. Tražili su 

popis grobova sa svih groblja, podsjeća nadležni upravni odjel da u suradnji s MO da popišu 

te grobove da se izbjegnu ovakve situacije. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2015. godinu daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (11 glasova ZA i 4 suzdržana) usvojili 

Izvješće o radu trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2015. godinu 

Izvješće o radu trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2015. godinu prilaže se  

4. točka dnevnog reda 

IZVJEŠĆE O RADU TRGOVAČKOG DRUŠTVA CESTE JASTREBARSKO D.O.O. 

ZA 2015. GODINU 

Željka Kovačić konstatira da je Izvješće u privitku te da ga je sastavio bivši direktor, g. 

Renato Molc. 

Otvorena je rasprava. 

Miljenko Pavlaković u nastavku priče o tvrtkama, propustio je pohvaliti ravnateljicu Dječjeg 

vrtića Radost i ravnatelja Glazbene škole koji su predali iscrpna izvješća i onda dođemo do 

tvrtke koje oskudno obrazlažu na 10 do 13 stranica. Opetovano imamo povećanje gubitka od 

skoro 300.000,00 kn, i to ide u veći akumulirani gubitak. Ima li poduzeće izvadak iz registra 

za ceste? Komentira bilancu, a za saniranje akumuliranih gubitaka, čeka odgovor.  

Nenad Strizrep odgovara što se tiče imovine u pripremi, to se ne odnosi na nerazvrstane 

ceste, već na bivše odlagalište Božička. Imamo GIS za nerazvrstane ceste, dobar sustav za 

praćenje. Obećava da će izvješća u buduće biti iscrpnija. Govori i o drugim djelatnostima koje 

imaju i nada se boljem izvješću sljedeći put. 

Miljenko Pavlaković konstatira da su obveze su u raskoraku skoro milijun kuna naspram 

potraživanja. Neka uprava da plan sanacije akumulacije gubitaka. Želi da jednom za ovom 

govornicom čujem na koji način će se sanirati ta poduzeća da posluju „s pozitivnom nulom“. 

Ivan Rubinić govori da nemamo početnu fazu – od Komunalnog Jastrebarsko koji je početak. 

Ovi podaci nisu relevantni jer ne znamo kakav je početak bio. Traži da se vidi prijenos svih 

sredstava, amortizacije zgrada na svim česticama, svi dugovi ili dobici koji su preneseni. Da 

vidimo od kuda taj dug, nije mogao nastati u 3-4 godine. Krajnje je vrijeme je da tražimo ono 

što je istina, prijelaz iz Komunalnog u sadašnje tri tvrtke, tada će biti pravda zadovoljena. 



Zvonimir Novosel da skinemo stigmu da netko nešto skriva, zašto vas zanima, sve je upisano 

u diobenoj bilanci. Kad govorite o stanju komunalnog tvrtki, ne bi htio zazivat prošla 

vremena, iz 2001. godine zatražite situaciju, Grad i Komunalno su bili opterećeni dugovima. 

Postoji povijest duga, slaže se da se to neka istraži. Što se tiče diobe, Trgovački sud je taj koji 

to odobrava, nitko ništa ne skriva, stalno prebirete po prošlosti. Tvrtke imaju problema. Nema 

ništa tendenciozno, nitko ništa ne skriva, sve je transparentno, nema nikakvih tajni. U okviru 

što imamo danas treba pomoći tvrtkama.  

Ivan Rubinić ne zna zašto se gradonačelnik uzrujao, pita i traži opet diobu Komunalnog na 

tri tvrtke. Želi znati kakvo stanje su naslijedili direktori? Neka građani znaju, ne boji se 

ničega.  

Željka Kovačić podsjeća da se početkom ljeta slala opsežna dokumentacija o ovim tvrtkama, 

provjerit će se ponovno. Smatra da bi bilo tehnički jednostavnije da fizički zatražite tu 

dokumentaciju u tvrtkama. 

Miljenko Pavlaković konstatira da se pred kratki niz godina dičilo s direktorom, preko noći 

se nešto dogodi, ide djelomična rasprodaja poduzeća i imovine, trebalo bi se kao dobar 

gospodar prihodovati nešto, ide razdioba i dođe do akumuliranog gubitka od 17 milijuna 

kuna. Na opetovana pitanja, kaže se nije problem dobit, pa onda moli da im se da ono što 

traže – diobene bilance, na dan donošenja i na dan učinka. Niz puta se tražilo, dobilo se 

materijal, ali ne ono što se tražilo. Govorimo o poslovanju tvrtke koje su nasljednici 

Komunalnog Jastrebarsko. Neka ljudi koji su zaduženi daju plan kako će se riješiti problem da 

se dođe na nulu. 

 Zaključena je rasprava. 

Željka Kovačić konstatira da je u vijećnici trenutno nazočno 14 od 17 vijećnika. 

 

 Izvješće o radu trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2015. godinu daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (10 glasova ZA i 4 suzdržana) usvojili 

Izvješće o radu trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2015. godinu 

Izvješće o radu trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2015. godinu prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

5. točka dnevnog reda 

IZVJEŠĆE O RADU TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODE JASTREBARSKO D.O.O. 

ZA 2015. GODINU 

Željka Kovačić poziva direktora Maria Brnabića da podnese izvješće. 

Mario Brnabić usmeno obrazlaže i kaže da će njegova izvješća uvijek biti kratka i jasna, od 15 

do 20 strana. Detaljno obrazlaže. Prvi puta nakon niz godina imamo pozitivan rezultat. Cijena 

se nije mijenjala.  

Otvorena je rasprava. 

Miljenko Pavlaković govori o potraživanjima od kupaca, zanima ga da li je točno da je preko 

milijun kuna zastara? Da li je i tu postupano po nalogu revizora, što će biti s tim nenaplativim 

dijelom? Što i kako ćete postupiti? O cijeni nismo ništa spominjali, financira se od građana, 

pohvaljuje rad. Porasla je naknada građanima, za dio prema Desincu. Njega zanima 

poslovanje poduzeća.  

Željka Kovačić konstatira da je u vijećnici trenutno nazočno 15 od 17 vijećnika. 

Izvješće o radu trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2015. godinu daje se na 

glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (11 glasova ZA i 4 suzdržana) usvojili 

Izvješće o radu trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2015. godinu 

Izvješće o radu trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2015. godinu prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 



 Predsjednica određuje stanku od 10 minuta u 19:55 sati. 

 Sjednica se nastavlja u 20:05 sati. 

6. točka dnevnog reda 

PRIJEDLOG  ODLUKE O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 

RAKITOVICA I. U JASTREBARSKOM 

Željka Kovačić poziva Dianu Špirić, čiji ured je izradio prijedlog plana, da usmeno obrazloži 

Prijedlog Odluke. 

Diana Špirić uz prezentaciju usmeno obrazlaže prijedlog plana. 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat konstatira da se za ovaj prijedlog od državnih tijela dobilo „zeleno svjetlo“, 

a vezano za dalekovod i hrvatske šume dani su posebni uvjeti. Ni konzervatorskog odobrenja 

nema, pa daje svoje primjedbe i pita može li se usvojiti ovaj prijedlog? Zanima ga položaj koji 

je predviđen za komunalne tvrtke, da li je pogodan? 

Diana Špirić konstatira da taj dio koji je predviđen za komunalne tvrtke nije na centralnom 

mjestu, na kraju je i ne misli da to smeta, biti će tu i zaštitno zelenilo, ne bi trebalo biti sporno. 

Možda na karti izgleda da je to sve blizu, no to je velik prostor i u stvarnosti nije tako blizu 

perivoja i ostalih sadržaja. Nadalje, konstatira da ovaj prostor nije pod obavezom 

konzervatora da daju svoje mišljenje. Što se HEP-a tiče, nije ništa sporno, koridor je ostavljen 

propisan zakonom. Hrvatske šume su u konačnici dale načelno pozitivno mišljenje. Uz svu 

pomnu pretragu, nije našla da ovaj prostor spada u njihov obuhvat. 

Miljenko Pavlaković pozdravlja ovu inicijativu, puno se potrošilo vremena na raspravu o 

tome. Ovo je jedan od najkvalitetnijih prostora za širenje grada, no smatra da tu kasnimo 

desetak godina, trebalo je sve to biti učinjeno onda kad je vojska izašla iz tog prostora i već bi 

uživali u tom prostoru barem u većem dijelu. Pita na koji način će se oni koji su s ugovorom 

ušli u prostor, iseliti iz prostora?  

Diana Špirić ne može odgovoriti na pitanje koje se odnosi na iseljenje subjekata koji su 

ugovorom ušli u ovaj prostor. No, postoji mogućnost etapnog razvoja. To je možda najbolje.  

Zvonimir Novosel glede komunalnih pogona, konstatira da je današnja pozicija komunalnog 

neprihvatljiva. Ovo je perspektiva da se komunalna društva dislociraju. Ovo je najvrjedniji 

prostor u gradu u ovom trenu i treba se prema njemu treba ponijeti odgovorno, pregovaralo se 

dugo s državom. U dogovoru s DUUDI - jem zainteresirani smo za sukcesivni pristup 

prostoru, ovdje ima prostora za privatne investicije. Neće biti teških industrija, no neke 

naznake oko audio vizualnog centra je izvjesno. Što se tiče ugovora, razgovaralo se, korisnici 

tih prostora nisu na dugi rok, ali u roku kad gradu postane aktualno tada ćemo pregovarati o 

dislokaciji. Ovo je prvi korak. 

 Prijedlog  Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rakitovica I. u 

Jastrebarskom, daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (15 glasova ZA) donijeli 

Odluku  

o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rakitovica I. u Jastrebarskom 

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rakitovica I. u Jastrebarskom prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

7. točka dnevnog reda 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NAKNADI ZA RAZVOJ JAVNE 

VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA 

JASTREBARSKOG 

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

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke, prijedlog je da se sredstva iz 

naknade mogu koristiti za naknadno odobrene projekte. Ne povećava se iznos naknade i 

cijena, a dobivaju se novi projekti. 



 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat konstatira da smo po ovoj odluci dobili 6 novih stavki - novih poslova, zatim 

obrazlaže izračun. Da li ćemo moći izdržati te nove projekte financijski? 

Zvonimir Novosel odgovorio je da sve radi planski, sredstva prikupljena od naknade koriste 

se za subvencije kapitalnih projekata. Ovim sredstvima će se moći ovi projekti financirati.  

 Zaključena je rasprava. 

Željka Kovačić konstatira da je trenutno na sjednici nazočno 14 od 17 članova. 

 Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne 

odvodnje na području Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

Odluku 

o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje 

na području Grada Jastrebarskog 

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na 

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

8. točka dnevnog reda 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA 

JASTREBARSKOG ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2016. GODINE 

Željka Kovačić poziva pročelnicu Maju Lovretin da usmeno obrazloži Izvješće. 

Maja Lovretin usmeno obrazlaže Izvješće. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

Željka Kovačić konstatira da je trenutno na sjednici nazočno 13 od 17 vijećnika. 

 Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-

lipanj 2016. godine daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (13 glasova ZA) usvojili 

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog 

za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine 

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 

2016. godine prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

9. točka dnevnog reda 

PRIJEDLOG PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU 

GRADA JASTREBARSKOG ZA 2016.-2020. GODINU 

Željka Kovačić poziva voditelja Odsjeka, Zdravka Režeka, da usmeno obrazloži Prijedlog 

Programa. 

Zdravko Režek usmeno obrazlaže Prijedlog Programa. 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat podržat će ovaj Program, dao je komentar cijele procedure i financijsko 

viđenje. 

Zdravko Režek daje odgovor, otkad je ovaj režim potpora na snazi, manje je zahtjeva u 

prvom dijelu godine. Daje primjer na premijama osiguranja.  

 Zaključena je rasprava. 

Željka Kovačić konstatira da je trenutno na sjednici nazočno 14 od 17 članova. 

 Prijedlog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 

2016.-2020. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju 

Grada Jastrebarskog za 2016.-2020. godinu 

Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2016.-2020. godinu 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 



10. točka dnevnog reda 

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br.1019 k.o. Jastrebarsko) 

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

Irena Strmečki Šlat obrazlaže Prijedlog Odluke, radi se o čestici unutar Šumarskog instituta. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

Željka Kovačić konstatira da je trenutno na sjednici nazočno 13 od 17 članova. 

 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br.1019 k.o. Jastrebarsko) daje 

se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (13 glasova ZA) donijeli 

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br.1019 k.o. Jastrebarsko) 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br.1019 k.o. Jastrebarsko) prilaže se zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

11. točka dnevnog reda 

PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA (IZGRADNJA 

CESTA U GZ JALŠEVAC U JASTREBARSKOM) 

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

Irena Strmečki Šlat obrazlaže Prijedlog Odluke, radi se o čestici unutar Šumarskog instituta. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (izgradnja cesta u GZ Jalševac u 

Jastrebarskom) daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (13 glasova ZA) donijeli 

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra (izgradnja cesta u  

GZ Jalševac u Jastrebarskom) 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra (izgradnja cesta u GZ Jalševac u Jastrebarskom) 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

12. točka dnevnog reda 

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA JASTREBARSKOG ZA 

RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA-30. LIPNJA 2016. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

Željka Kovačić konstatira da je trenutno na sjednici nazočno 12 od 17 članova. 

 Izvješće o radu gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. siječnja-30. 

lipnja 2016. daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) usvojili 

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje 

od 1. siječnja-30. lipnja 2016. 

Izvješće o radu gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. siječnja-30. lipnja 

2016. prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

13. točka dnevnog reda 

PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

JASTREBARSKOG 

Željka Kovačić poziva pročelnicu Maju Lovretin da usmeno obrazloži Izvješće. 

Maja Lovretin usmeno obrazlaže Izvješće. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Jastrebarskog daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (13 glasova ZA) donijeli 



Odluku o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Jastrebarskog 

Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

14. točka dnevnog reda 

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA JASTREBARSKOG ZA 2017. 

GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Program rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2017. godinu daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (13 glasova ZA) usvojili 

Program rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

Program rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2017. godinu prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

15. točka dnevnog reda 

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA 

JASTREBARSKOG 

Željka Kovačić konstatira da je u materijalima dostavljeno izvješće i zaključci.  

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Glasovanje se provodi pojedinačno za svakog predloženika. 

 Prijedlog da se javno priznanje Nagrada za životno djelo dodijeli prof.dr. Mirku 

Dikšiću, daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (13 glasova ZA) donijeli 

ZAKLJUČAK 

o dodjeli javnog priznanja Nagrada za životno djelo prof.dr.Mirku Dikšiću 

 

Prijedlog da se javno priznanje Nagrada za životno djelo dodijeli g. Josipu Glasnoviću, daje 

se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (13 glasova ZA) donijeli 

ZAKLJUČAK 

o dodjeli javnog priznanja Nagrada za životno djelo g. Josipu Glasnoviću 

 

 Prijedlog da se javno priznanje Plaketa Grada Jastrebarskog dodijeli vlč. Stjepanu 

Rožankoviću daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (13 glasova ZA) donijeli 

ZAKLJUČAK 

o dodjeli javnog priznanja Plaketa Grada Jastrebarskog vlč. Stjepanu Rožankoviću. 

 

 Prijedlog da se javno priznanje Plaketa Grada Jastrebarskog dodijeli Stjepanu 

Slemenšeku daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (13 glasova ZA) donijeli 

ZAKLJUČAK 

o dodjeli javnog priznanja Plaketa Grada Jastrebarskog Stjepanu Slemenšeku. 

 

 Prijedlog da se javno priznanje Plaketa Grada Jastrebarskog dodijeli Petru Berečeku 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (13 glasova ZA) donijeli 

ZAKLJUČAK 

o dodjeli javnog priznanja Plaketa Grada Jastrebarskog Petru Berečeku. 



 

 Prijedlog da se javno priznanje Plaketa Grada Jastrebarskog dodijeli tvrtki T.B.S. 

d.o.o. daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (13 glasova ZA) donijeli 

ZAKLJUČAK 

o dodjeli javnog priznanja Plaketa Grada Jastrebarskog tvrtki T.B.S. d.o.o. 

 

 Prijedlog da se javno priznanje Nagrada Grada Jastrebarskog dodijeli Svetojanskim 

mažoretkinjama daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (13 glasova ZA) donijeli 

ZAKLJUČAK 

o dodjeli javnog priznanja Nagrada Grada Jastrebarskog Svetojanskim mažoretkinjama. 

 

16. točka dnevnog reda 

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA MJESEC LIPANJ 2016. 

GODINE 

Željka Kovačić konstatira da je Izvješće je u prilogu materijala za sjednicu. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Članovi Gradskog vijeća primili su na znanje  

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2016. godine. 

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

čini njegov sastavni dio. 

 

17.točka dnevnog reda 

PRIJEDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANJU OBUHVATA PODUZETNIČKE ZONE 

"GOSPODARSKA ZONA JALŠEVAC" NA PODRUČJU GRADA 

JASTREBARSKOG 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o potvrđivanju obuhvata poduzetničke zone "Gospodarska zona 

Jalševac" na području Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (13 glasova ZA) donijeli 

Odluku o potvrđivanju obuhvata poduzetničke zone "Gospodarska zona Jalševac" 

na području Grada Jastrebarskog 

Odluka o potvrđivanju obuhvata poduzetničke zone "Gospodarska zona Jalševac" na području 

Grada Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

18.točka 

PRIJEDLOG ODOBRENJA ZA PRIGODNU PRODAJU IVANKI JURKOVIĆ 

(VOLAVJE 80, JASTREBARSKO) 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Ivanki Jurković (Volavje 80, Jastrebarsko) 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (13 glasova ZA) donijeli 

Odobrenje za prigodnu prodaju Ivanki Jurković (Volavje 80, Jastrebarsko) 

Odobrenje za prigodnu prodaju Ivanki Jurković (Volavje 80, Jastrebarsko) prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

19. točka dnevnog reda 

RAZNO 



 Otvorena je rasprava. 

Petra Pernar govori o Udruzi Grad anđela, koji su u fazi uređenja dvorca za smještaj 

autistične djece i djece s posebnim potrebama bez roditeljske skrbi. Poziva vijećnike da 

postanu prijatelji tog grada, da daju svoj doprinos. 

 Zaključena je rasprava. 

 

Dovršeno u 21:25 sati. 

ZAPISNIČARKA:             PROČELNICA:                 PREDSJEDNICA: 

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

 

 


