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ZAPISNIK 

 

s 2. sjednice Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, održane 11. listopada 

2017. godine 18,00 sati, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom, Strossmayerov trg 13.  

 

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

Neralić. 

 

OSTALI NAZOČNI: Ivana Španić, v.d. pročelnice Upravnog odjela za opće poslove, 

lokalnu i mjesnu samoupravu i financije i Irena Kozlina Beg, viša referentica za opće i 

kadrovske poslove i javnu nabavu. 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

Goran Neralić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne. Konstatira da je na sjednici nazočno 

četvero  članova, te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Gospođa Ljubica Marković 

podnijela je ostavku na dužnost članice ovog Odbora, te je Odbor za izbor i imenovanja danas 

uputio Gradskom vijeću prijedlog za njeno razrješenje. U Odbor će biti imenovan novi član. 

Za današnju sjednicu predlaže sljedeći 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Odbora za financije, 

2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju 

Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine, 

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

za mjesec lipanj 2017., 

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

za mjesec srpanj 2017., 

5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o korištenju proračunske zalihe 

za mjesec kolovoz 2017., 

6. Razno.  

 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red. 

 

Ad 1.) Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Odbora za financije 



 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 1. sjednice Odbora za financije daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili zapisnik s 1. sjednice Odbora za financije. 

 

Ad 2.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Polugodišnjem izvještaju o 

izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine 

Goran Neralić poziva v.d. Pročelnicu Ivanu Španić da usmeno ukratko obrazloži 

Polugodišnji izvještaj. 

Ivana Španić usmeno ukratko obrazlaže predmetni Izvještaj. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-

lipanj 2017. godine daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada 

Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine, te se upućuje Gradskom vijeću na 

raspravu i usvajanje. 

 

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

zalihe za mjesec lipanj 2017. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 

2017., te se upućuje Gradskom vijeću na znanje. 

 

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

zalihe za mjesec srpanj 2017. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o korištenju proračunske zalihe za mjesec 

srpanj 2017., te se upućuje Gradskom vijeću na znanje. 

 

Ad 5.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o korištenju proračunske zalihe 

za mjesec kolovoz 2017. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2017. daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 



 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o korištenju proračunske zalihe za mjesec 

kolovoz 2017., te se upućuje Gradskom vijeću na znanje. 

 

Ad 6.) Razno 

/// 

 

Dovršeno u 18:10 sati. 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar        Goran Neralić 

 


