
                    

                   
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/17-01/02 

URBROJ: 238/12-01-17-2 

Jastrebarsko, 6. srpnja 2017.  

ZAPISNIK 

 

s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održane 6. srpnja 2017. 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, Roman 

Rodić, Leon Bastašić, Miljenko Pavlaković, Petar Španić, Ignac Smetko, Ivan Budišćak, Filip 

Tončić, Snježana Janković, Luka Cipurić, Nikola Ivčec, Jurica Paljug, Tomislav Preprotić, 

Nedeljko Bujan, Goran Neralić i Andrej Krlin. 

 

NAZOČNI DUŽNOSNICI: Zvonimir Novosel, gradonačelnik Grada Jastrebarskog, Stipe 

Bučar, zamjenik gradonačelnika Grada Jastrebarskog i Domagoj Šlat, zamjenik 

gradonačelnika Grada Jastrebarskog.  

 

OSTALI NAZOČNI: Irena Strmečki Šlat, pročelnica Upravnog odjela za imovinsko-pravne 

poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša; Ivana Španić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, lokalnu i mjesnu 

samoupravu i financije; Zdravko Režek, voditelj Odsjeka za ekonomski razvoj; 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 

suradnik za odnose s javnošću; Marko Gvozdanović, tajnik Sportske zajednice Grada 

Jastrebarskog, Dragica Severinac, ravnateljica Centra za kulturu Jastrebarsko, Dunja Vlašić, 

direktorica Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko i Jadranka Stojković, ravnateljica 

Dječjeg vrtića Radost. 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

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

nazočno svih 17 vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.  

 

AKTUALNI SAT: 

 Otvorena je rasprava. 

Ignac Smetko pozdravlja nazočne. Naime već smo raspravljali i u prijašnjim sazivima 

Gradskog vijeća o reformama Vlade Republike Hrvatske, koja je donošenjem novih zakona 

ponovno smanjila prihode proračuna jedinica lokalne samouprave. Moli pojašnjenje da li se to 

planira i da li se nekako refundiralo, koje su mjere predviđene za to? I ovih dana izglasan je 



zakon o financiranju lokalne samouprave, govoreno je da će lokalne zajednice prihodovati 16 

posto iz državnog proračuna cca. milijardu i 600.000 kn, plus drugi prihodi to je oko dvije 

milijarde. Taj novac koji će se vratiti županijama, kojima će proračuni rasti. Konstatira 

činjenicu da će ipak 69 gradova i općina biti u minusu. Kakva je situacija u Jastrebarskom? 

Zvonimir Novosel pozdravlja i zahvaljuje na pitanju, ovo je rekao bi od iznimne važnosti za 

jedinice lokalne samouprave na nivou cijele države. Ovo nije prva Vlada koja reže prihode 

jedinicama lokalne samouprava, to su radile i prijašnje dvije Vlade, no Vlade Kosor i 

Milanović su smanjivali i vlastite proračunske prihode, donosili su se zakoni za refundaciju 

tih sredstava. Ova Vlada donijela je Zakon o porezu na dohodak, ministar financija obećao je 

kompenzirati gubitke do razine prošlogodišnjih prihoda. Ono što je činjenica, to je 

nepravedno kažnjavanje gradova i općina, a država se ne želi odreći niti lipe svojih prihoda. 

Ovo pitanje je logično i kao gradonačelnik ne može konkretno odgovoriti na ovo pitanje i ne 

zna koja je sudbina Grada, niti  zna koji model će se usvojiti kako bi se gradovima i općinama 

refundirao manjak u proračunu. Nada se da gradovi koji će gubiti neće biti po političkom 

ključu. Slaže se i zastupa tezu da bogatiji trebaju dati na konto slabijima, no država će jako 

pogriješiti ako bude kočila razvoj naprednih sredina. Njemu se ovaj model čini kao model koji 

kažnjava.  

Ignac Smetko nije dobio konkretan odgovor, ali prihvaća odgovor ovakav kakav je 

gradonačelnik iznio. 

Snježana Janković pozdravlja nazočne, znamo da se od 1.1. 2018. godine počinje 

primjenjivati novi Zakon o porezu na nekretnine, pa moli da se kratko pojasni što to znači u 

odnosu na komunalnu naknadu. Da li će to značiti povećane izdatke za građane? 

Zvonimir Novosel odgovara da je to jedna tema koja će biti zanimljiva već od idućeg tjedna, 

biti će i negativnih komentara i stavova, djelomice s pravom. Na prijedlog Vlade Republike 

Hrvatske, Sabor je donio navedeni Zakon, a njegove odredbe stupaju na snagu od 1.1.2018. 

godine. Sve jedinice lokalne samouprave moraju implementirati taj Zakon. Ukida se 

komunalna naknada, a zamjenjuje ju porezni prihod, za jedinice lokalne samouprave biti će 

obračunavan na drugačiji način. Zakon se uvodi na dvije faze, i biti će skuplje za građane. Mi 

ćemo kao gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave biti krivi, ali glasno i jasno 

treba reći tko je kriv za ovo stanje. Puno je novosti, čak će i na primjer OPG-i, vrtići morati 

plaćati porez. No, Zakon će se provesti, Grad Jastrebarsko morat će razrezati porez na 

nekretnine. Građani će u konačnici plaćati više. 

Roman Rodić imao je pitanje vezano za provođenje EU Direktive o nacionalnim gornjim 

graničnim vrijednostima emisija lebdećih čestica. Obvezna je i za one koje nemaju 

prekomjerno onečišćenje, Grad Jastrebarsko je po nekim mjerenjima u drugoj kategoriji 

onečišćenja. Tu direktivu je provela Županija preko programa poboljšanja kakvoće zraka, 

usmeno obrazlaže, u kojem je napravila analizu mjerenja, postavljen je bio mobilni ekološki 

laboratorij u blizini „Palme“ na Donjoj Reki 2006. godine. Hoće li se takvo ispitivanje 

ponovno provesti sada nakon što je prošlo 11 godina, s obzirom da je utvrđeno da je bilo je 

previše lebdećih čestica, čak i sumporovodika. Moli da se odgovori da li će se napraviti takva 

analiza. Drugo, naglašava važnost uklanjanja ambrozije odnosno korova koji izazivaju 

alergijske reakcije, izuzetno je povećana koncentracija ambrozije a time i broj alergične djece. 

Željka Kovačić konstatira da je sjednici pristupila i predstavnica medija koja se nije najavila 

sukladno Poslovniku, pa moli gđu. Maju Ivčić, novinarku „Jaske danas“ da napusti sjednicu. 

Zvonimir Novosel zahvaljuje vijećniku Rodiću na postavljenom pitanju. Predložio bi 

sljedeće, ako se slaže da vijećnik to pitanje formira kao inicijativu, da pismeno ili mailom 

dostavi u Gradsku upravu. Državni hidrometeorološki zavod se javio Gradu Jastrebarskom s 

inicijativom za postavljanje mjernih stanica na području RH, pa tako i na području 

Jastrebarskog. To su sofisticirane stanice koje mjere nekoliko stotina parametara. Raspitati će 

se da li će ta stanica mjeriti i ove parametre koje ste naveli, to bi bila stanica za stalno 



očitavanje parametara na dnevnoj razini. Što se uklanjanja ambrozije tiče, svake godine javlja 

se isti problem. Moli komunalno redarstvo da sačini pisani odgovor koliko se opomena i kazni 

naplatilo, treba znati da je ponekad teško utvrditi stvarnog vlasnika jer su na velikom broju tih 

zapuštenih čestica nesređeni imovinsko-pravni odnosi. Dobiti ćete pisani odgovor. Odluka je 

na snazi i trebali bi je se pridržavati svi građani. 

Petar Španić pozdravlja nazočne, i postavlja pitanje gradonačelniku, a tiče se sigurnosti u 

prometu i pješaka na nogostupima. Nekoliko šahtova je „sjelo“ i lupaju te ugrožavaju promet. 

U Desincu na nekoliko šahtova rešetke iskaču van, kad se po noći to događa postoji opasnost 

da netko pade u njega. Moramo biti odgovorni prema tome, pa moli odgovor što će 

gradonačelnik poduzeti i kad će se riješiti ti problemi. Konkretno radi se o glavnoj prometnici 

u Jastrebarskom gdje su problemi ove vrste, te na cestama u Gornjem Desincu. 

Zvonimir Novosel zahvaljuje na pitanju, osobno nije vidio te lokacije pa daje nalog da 

gradska ophodnja obiđe prometnice i popiše takve situacije, te da ih fotografira. Moramo brzo 

reagirati. 

Miljenko Pavlaković pozdravlja sve nazočne, nije mislio postaviti pitanje danas ali je 

ponukan ovim današnjim događajem kada je predstavnica medija morala napustiti sjednicu. 

Sjednice su otvorene, javne, pa smatra da ovo nije u redu, ne zna koji je to kriterij kada netko 

može prisustvovati ili su sada određeni mediji imali ekskluzivno pravo prenositi sjednice? 

Željka Kovačić odgovara da prema Poslovniku o radu gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, 

čl. 104., sjednice su javne, a zainteresirani predstavnici javnosti dužni su pismeno se najaviti 

najkasnije 3 dana prije početka sjednice. Nada se da će biti sve u redu, da nitko neće biti 

uvrijeđen. 

Zvonimir Novosel konstatira da je ovo neobična situacija, no treba biti iskren prema sebi i 

svima, Gradsko vijeće nije kazalište - već mjesto gdje se čuva dignitet institucije. Ako je 

propisano nešto što treba biti jednoznačno, upozorio je na tu činjenicu, danas nema niti jednog 

predstavnika medija. Moraju prihvatiti pravila, za ulazak u Vladu ili Županiju također postoje 

pravila, ovo je nešto za što bi bilo dobro da se ne ponovi. Ako smo na adrese tri medija poslali 

odbijenice, ne vidi razlog zašto bi se sada jednom dozvolio nazočnost. Treba poštovati 

minimum pristojnosti. 

Miljenko Pavlaković nije ovo prvi puta, treba razmišljati da mijenjamo Poslovnik, treba se 

poštivati Gradsko vijeće, ali da li ima potrebu to ograničavati na tri dana? Smatra da bi bilo 

dovoljno da se najavi prije same sjednice, možda je to tema za Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise. 

 Zaključena je rasprava. 

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

Predsjednica Gradskog vijeća Željka Kovačić konstatira da je na sjednici sada nazočno svih 

17 članova Gradskog vijeća. Za današnju sjednicu se predlaže sljedeći 

D N E V N I  R E D : 

1. Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2016. godinu, 

2. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarskog za 2016. godinu, 

3. Izvješće o radu Sportske zajednice Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. 

godinu, 

6. Prijedlog Odluke o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Jastrebarskog, 

7. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

8. Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 



9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2017. godinu 

10. 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 2017./2018., 

11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

12. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, 

13. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

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

području Grada Jastrebarskog za 2016. godine,  

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

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

16. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, 

17. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, 

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

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

19. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

20. Izvješće o izvršenju Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarsko za 

2016. godinu 

21. Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu 

22. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za 2016. 

godinu, 

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

prosinca 2016. godine, 

24. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2016. godine, 

25. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2017. godine, 

26. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2017. godine, 

27. Razno 

 Otvorena je rasprava. 

Miljenko Pavlaković predlaže dopunu dnevnog reda uz obrazloženje da je Hrvatska 

demokratska zajednica, Gradska organizacija Jastrebarsko, još 31. ožujka ove godine predala 

u Gradsku upravu zahtjev za pravo korištenja grba Grada Jastrebarskog, a s obzirom na protek 

vremena i činjenicom da to danas nije uvršteno na dnevni red, traži dopunu dnevnog reda.  

Ivana Španić odgovorila je da je po početku obnašanja funkcije v.d.pročelnice primila, 

između ostalog, i predmetni zahtjev. Uputila je dopis višoj instanci da daju pisano mišljenje, 

da li je uobičajeno da se političkoj stranci izdaje suglasnost za korištenje grba Grada u svrhu 

političke promidžbe.  



Miljenko Pavlaković mora reći da vezano za korištenje grba grada ili države, ne zna tko nam 

to treba dati mišljenje da li bi trebalo dati odobrenje ili ne. I dalje ostaje kod zahtjeva za 

dopunom dnevnog reda, predlaže da se točka nazove: „Davanje suglasnosti o pravu korištenju 

grba grada Jastrebarskog“. 

 Zaključena je rasprava.  

 Prijedlog da se dnevni red dopuni točkom: „Davanje suglasnosti o pravu korištenju 

grba grada Jastrebarskog“, daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća sa 7 glasova „ZA“, 7 glasova „PROTIV“ i 3 

„SUZDRŽANA“ glasa, nisu usvojili prijedlog dopune dnevnog reda. 

 Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje.  

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (11 „ZA“, 6 „PROTIV“) 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 1. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

JASTREBARSKOG 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 1. sjednice Gradskog vijeća daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (17 glasova ZA) usvojili zapisnik s 1. 

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 vijećnicima na vrijeme dostavljeni poštom. 

 

1. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2016. godinu 

Željka Kovačić poziva ravnateljicu Dragicu Severinac da usmeno obrazloži Izvješće. 

Dragica Severinac usmeno je obrazložila Izvješće o radu.  

 Otvorena je rasprava. 

Roman Rodić pohvaljuje Izvješće a posebno program probacije. Predlaže da se nađu sredstva 

kako bi bilo više kazališnih predstava za odrasle u Jastrebarskom. 

 Zaključena je rasprava. 

Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi gradskog vijeća jednoglasno su (17 glasova „ZA“) donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2016. godinu 

 

Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2016. godinu prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 



 

2. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarskog za 2016. godinu 

Željka Kovačić poziva direktoricu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko da usmeno 

obrazloži Izvješće. 

Dunja Vlašić usmeno je obrazložila Izvješće o radu. 

 Otvorena je rasprava. 

Roman Rodić pohvaljuje Izvješće i rad Gradskog društva Crvenog križa. 

Petar Šapnić pohvaljuje Izvješće, iscrpno je,  društvo je vrlo dobro radilo. Pitao bi vezano za 

financijsko izvješće, gdje je vidljivo da su sredstva za reprezentaciju utrošena u iznosu od 

skoro 25.000,00 kn, ispod je još naveden zahvalni obrok i to je u redu. Moli gđu. Vlašić da 

nam malo obrazloži tu stavku reprezentacije, konto 429 - rashodi u tekućoj godini. 

Dunja Vlašić odgovora da će zatražiti od knjigovodstva detaljniji ispis stavki, pa će poslati 

pisani odgovor. Pojašnjava zašto su veći rashodi, zbog rada žena u programu FEAD. Imaju 

višak prihoda koji je prenesen. 

 Zaključena je rasprava. 

Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na 

glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (17 glasova „ZA“) donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

3. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o radu Sportske zajednice Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

Željka Kovačić poziva tajnika Sportske zajednice Grada Jastrebarskog da usmeno obrazloži 

Izvješće. 

Marko Gvozdanović usmeno obrazlaže Izvješće o radu. 

 Otvorena je rasprava. 

Miljenko Pavlaković konstatira da je za pohvaliti što postoje određeni pomaci na bolje u 

organizaciji. Međutim, u ovom Izvješću spominje se Javni poziv za sportske udruge, pa ne 

smatra ovo potpunim Izvješćem jer tog Javnog poziva nema u materijalima. Zašto nema tog 

kriterija o kojem se govorilo, tko je koliko dobio i zašto od tih udruga? Da bi bilo Izvješće 

potpuno, trebalo se nadopuniti navedenim materijalom. Određenih pomaka ima i nada se još 

boljem u budućem radu. 

Marko Gvozdanović odgovara vijećniku, dodatno pojašnjava što se tiče financijskog dijela 

Izvješća, gdje je uračunato i liječnički pregledi sportaša, sportsko rekreacijski program, 

kapitalna ulaganja, klubovima je više od 90% sredstava uplaćeno. Sto se tiče javnog poziva, 

nije dobio uputu da je to trebalo dostaviti, može se sve dobiti u Uredu sportske zajednice. 

Domagoj Šlat pozdravlja sve, te kao predsjednik Sportske zajednice daje kratki osvrt na 

Izvješće i komentare. Bilo je jako puno posla unutar Zajednice i nada se još napretku. Treba 



napomenuti, svi dokumenti su javno dostupni na web stranici Sportske zajednice i stranicama 

Grada. Transparentnost će ići do kraja, pa se i materijali sa sjednica javno objavljuju. Prihvaća 

sugestiju da se i ova stavka uvrsti u Izvješće u budućnosti.  

Miljenko Pavlaković pohvalio je rad Sportske zajednice, zna da je sve javno objavljeno, ali 

smatra da je Javni poziv trebao biti dio materijala. Mi smo Gradsko vijeće, poštivajmo 

instituciju. Kolegi Gvozdanoviću sugestija da bi tako bilo vidljivije koliko je tko dobio, to 

govori kao vijećnik. Prihvaća da se treba boriti da što više sredstava dođe prema mladima u 

sportu. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu Sportske zajednice Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (11 glasova „ZA“ i 6 glasova 

„SUZDRŽAN“) donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Izvješće o radu Sportske zajednice Grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže se zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

 

4. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

Željka Kovačić poziva v.d. pročelnicu Ivanu Španić da usmeno obrazloži Godišnji izvještaj. 

Ivana Španić usmeno je obrazložila Godišnji izvještaj. 

 Otvorena je rasprava. 

Miljenko Pavlaković premda se ovdje govori o izvršenju, što je prošlo, ipak ima potrebu 

prokomentirati stavke. Počinje sa prihodovne strane, vidi se da aktivnost od poreza na 

dohodak raste, 5% više nego što je planirano. Što je pročelnica rekla također ide u tom 

smjeru, da su prihodi realizirani kako su i planirani. No, kada se gleda rashodovna strana, 

nabraja ono što je bilo predviđeno a nije realizirano, i tako se došlo do viška sredstava. To je 

gospodarstvo, koje puni proračun, žao mu je što nije što bliže punom izvršenju. Puno ispod 

granice da bi bilo 100%. Realizacije od 20,30,40% su daleko ispod zadovoljavajuće razine. 

Tu treba što više pažnje dati i povećati prihodovnu stranu proračuna. Smatra da izvješće nije 

potpuno zadovoljavajuće, višak treba upotrijebiti u ovoj godini da se izvrši. 

Roman Rodić slično razmišljanje kao i kolega Pavlaković, proračun premalo ulaže u 

gospodarski razvoj. Na stranici Udruge gradova ima puno materijala o proračunima jedinica 

lokalne samouprave, Jastrebarsko je puno ispod zadovoljavajuće razine. Neće glasati „za“, 

biti će „suzdržan“. Svoje inicijative će pokušati implementirati u proračun za iduću godinu. 

Zvonimir Novosel zahvaljuje na raspravi, tema zaslužuje osvrt njega kao gradonačelnika. 

Dojam kao i usporedba koliko se i u što ulažu proračunska sredstva je dosta nezahvalna, 

različiti ljudi imaju različite vizije vođenja grada. Vezano uz realizaciju, vodili su brigu da 

nije proračun bio u deficitu, da bi se dovelo u pitanje financiranje projekata grada. Ono što je 

uzrokovalo višak, to su projekti čija je realizacija započeta lani, ali iz razloga dinamike 

izvođenja radova rokovi su bili pomaknuti. U ovoj godini su već ti neki projekti završeni. 



Stabilnost prihoda je važna, smatra da je odgovornost ljudi koji upravljaju državnom u ovom 

trenu, odlučujuća za funkcioniranje gradova i općina u budućem razdoblju. Vezano za 

porezne reforme, gradonačelnik konstatira da je trend zadnjih godina da su gradovi i općine 

bili pod „kočnicom“ u smislu proračunskih prihoda. Nada se da će poslovati u pozitivi i u 

buduće. Poziva vijećnike da podrže ovo Izvješće. 

 Zaključena je rasprava. 

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

na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (10 „ZA“ i 7 „SUZDRŽAN“) donijeli 

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

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

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

5. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

Željka Kovačić poziva v.d. pročelnicu Ivanu Španić da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Ivana Španić usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke, nadovezano na prethodnu točku. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

 

Odluku o raspodjeli rezultata proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Odluka o raspodjeli rezultata proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Miljenko Pavlaković napušta sjednicu, te je trenutno na sjednici nazočno 16 od 17 vijećnika. 

 

6. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odluke o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba 

od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Jastrebarskog 

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

Odluke. 

Zdravko Režek usmeno je obrazložio Prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih 

osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Jastrebarskog daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 



 

Odluku o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Jastrebarskog 

 

Odluka o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite na području Grada Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

7. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

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

Odluke. 

Zdravko Režek usmeno je obrazložio Prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

 

Analizu stanja sustava civilne zaštite Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Miljenko Pavlaković se vratio na sjednicu te je sada na sjednici nazočno svih 17 vijećnika. 

 

8. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

Željka Kovačić poziva voditelja Odsjeka, g. Zdravka Režeka, da usmeno obrazloži Izvještaj. 

Zdravko Režek usmeno obrazlaže uz naglasak na realizaciju projekata. 

 Otvorena je rasprava. 

Roman Rodić pita vezano za urbanu aglomeraciju Zagreb, zna da su aplicirani projekti na 

indikativnu listu, zanima ga u kojoj je to fazi? Napomena vezano uz uvođenje mini 

kompostera za kućanstvo - smatra da projekt treba nastaviti ubuduće. 

Zdravko Režek na prvo pitanje, što se aglomeracije tiče, te aktivnosti su odmaknute ali su u 

tijeku.  

Irena Strmečki Šlat odgovara vezano za kompostere, tijekom 2014. proveden je pilot 

projekt, 40 kućanstava primilo je kompostere i tim se kućanstvima smanjila količina 

komunalnog otpada. Čekamo da se negdje otvori fond da se projekt nastavi. 

Ignac Smetko konstatira da je lani usvojena Strategiju, što pohvaljuje, sve je manje-više 

financirano sredstvima Grada, malo iz državnog proračuna, malo više iz županijskog, no iz 

fondova EU saldo je nula. U slaganju idućeg Izvješća moli da se paralelno uvedu kolone kako 

bi se lakše analiziralo. Ima pozitivnih pomaka, pohvaljuje dokument. 

 Zaključena je rasprava. 



Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvještaja o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

9. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2017. godinu 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

 

Odluku o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2017. godinu 

 

Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2017. godinu prilaže se zapisniku 

i čini njegov sastavni dio. 

 

10. 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 2017./2018. 

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

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže i naglašava da se cijena participacije roditelja za 

obrazovanje nije mijenjala. 

 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 2017./2018. daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su 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 2017./2018. 

 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije 

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

godinu 2017./2018. prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 



 

Predsjednica Gradskog vijeća određuje stanku od 10 minuta u 19:55. 

Sjednica je nastavljena u 20:05. 

 

11. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

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

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

12. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

13. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 



 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na 

području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

14. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na 

području Grada Jastrebarskog za 2016. godine 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na 

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

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

a prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na 

području Grada Jastrebarskog za 2016. godine 

 

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

Grada Jastrebarskog za 2016. godine prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

15. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 

području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

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

Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

16. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 



 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

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

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

 

17. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

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

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

 

18. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na 

području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

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

Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 



19. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na 

području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju 

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

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom 

obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na 

području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

20. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o izvršenju Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarsko za 

2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

Ignac Smetko konstatira da je indeks izvršenja visok. Osvrnuo se na turizam i sredstva za 

turizam. Danas su na dnevnom redu bila Izvješća proračunskih korisnika, pa pita zašto nema 

na dnevnom redu Izvješća turističke zajednice? Smatra da bi ovo Vijeće trebalo vidjeti 

rezultate rada Turističke zajednice Grada Jastrebarskog. 

Zdravko Režek odgovara da sukladno Zakonu o turističkim zajednicama, nema zakonske 

osnove gdje turistička zajednica grada mora jedinicama lokalne i regionalne samouprave 

podnositi izvješća. No Gradsko vijeće može to zatražiti i ispred Odsjeka ćemo uputiti dopis da 

se dostavi Izvješće za 2016. godinu i da se o tome izvrši određena rasprava. 

Nazočni su se složili s prijedlogom da se na Gradskom vijeću raspravi i Izvješće o radu 

Turističke zajednice Grada Jastrebarskog. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarsko za 

2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada 

Jastrebarsko za 2016. godinu 

 

Izvješće o izvršenju Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarsko za 2016. 

godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

21. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu 



 Otvorena je rasprava. 

Ignac Smetko konstatira da sredstva za poljoprivredu nisu velika, a iskorištena su u iznosu  

od 59,61 % planiranih sredstava. Na matičnom Odboru je bila rasprava, pita se gdje je 

problem? U ovoj godini je daleko više sredstava povučeno nego do sada. Da li smo 

marketinški dobro obradili? Šteta da se predviđena sredstva ne iskoriste. Neka se još više 

marketinški obradi ovo područje. 

Zdravko Režek hvala na pitanju, stavljeno je to i u tekstualni dio, niti jedan zahtjev za 

potporu do sada nismo odbili. Prihvaćena je inicijativa i vijećnika Pavlakovića mi smo 

tijekom ove zime poslali brošure o potporama, stigao je daleko veći broj zahtjeva za 

sufinanciranje nego ranijih godina. Natječaj Županije je u apsolutnom iznosu ipak izdašniji pa 

se korisnici tamo upućuju.  

Miljenko Pavlaković ponukan izlaganjem Zdravka Režeka, dodaje da je uvijek problem u 

poljoprivredi, realizacija je skromna ako ima zahtjeva, u rebalansu da predvidimo da izađemo 

u susret svima koji odgovaraju kriterijima koje ste propisali, i onih koji nisu propisani u 

Županiji pa da se na taj način napravi iskorak. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog 

za 2016. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

22. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom  

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže 

se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 



23. TOČKA DNEVNOG REDA: 

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

prosinca 2016. godine 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (11 glasova „ZA“ i 6 „SUZDRŽANIH“) 

donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom  

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže 

se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

24. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2016. godine 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2016. godine daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za razdoblje  

od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine 

 

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 

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

 

25. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2017. godine 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

znanje. 

 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2017. godine prilaže se zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

 

 



26. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2017. godine 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

znanje. 

 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2017. godine prilaže se zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

 

27. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Razno 

 Otvorena je rasprava. 

Miljenko Pavlaković ovaj vikend je susret mladih glazbenika u Zurichu, želi i očekuje dobar 

rezultat našeg orkestra i ove godine, pa predlaže da ih dočekamo kako zaslužuju kad se vrate. 

Željka Kovačić i drugi vijećnici podržali su ovaj prijedlog. 

Stipe Bučar izvještava sve nazočne o posjeti delegacije Slovačke, iz prijateljskog grada 

Trenčianske Teple. Od danas do nedjelje su naši gosti. Poziva sve nazočne na zajedničko 

druženje u Klet Jana sutra u 20h. 

Željka Kovačić obavještava o raspisivanju Natječaja za dodjelu javnih priznanja, koji će biti 

otvoren do 6. listopada ove godine. Nadalje, 10. srpnja je edukacija vijećnika za primjenu 

aplikacije „e-sjednice“. Obavještava nazočne o nadolazećoj proslavi Dana dr. Vladka Mačeka, 

poziva ovim putem na svečanu sjednicu, a službene pozivnice će stići na kućnu adresu. 

 Zaključena je rasprava. 

 

Dovršeno u 20:30 sati. 

 

ZAPISNIČARKA:             v.d.PROČELNICA:                 PREDSJEDNICA: 

Sonja Pukšar                          Ivana Španić,mag.oec.                      Željka Kovačić, prof. 

 

 


