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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA 

ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 
GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/11-01/06 

URBROJ: 238/12-01-14-2 

Jastrebarsko, 22. prosinac 2015.  

ZAPISNIK 

 

sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održane 22. prosinca 2015. 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, Ivan Budišćak, 

Marijan Bernat, Miljenko Pavlaković, Petar Španić, Tomislav Ciban, Sanja Sertić, Iva Sirovica, 

Dražen Vinšćak, Mario Dugić, Filip Tončić, Ignac Smetko, Zoran Savić, Petra Pernar i 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 gospodarstvo i društvene djelatnosti; 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; Ivana Španić, viši stručni suradnik u 

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

Odsjeka za financije, proračun i računovodstvo; Mario Brnabić, direktor „Voda Jastrebarsko“ i 

„Groblja Jastrebarsko“ d.o.o.; Renato Molc, direktor „Cesta Jastrebarsko“ d.o.o.; Igor Stanković, 

predstavnik  Savjeta mladih Grada Jastrebarskog, te predstavnici medija: 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 16 od 

17 vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.  

 

AKTUALNI SAT: 

Milan Frkonja ima pitanje u vezi Svetojanske mrtvačnice. Stara mrtvačnica je u ruševnom stanju, 

popucala, boji se da ne dođe do urušavanja, da li ju je moguće ukloniti? Koje su predradnje? 

Zvonimir Novosel odgovara da je u razgovoru s predstavnicima mjesnog odbora, Crkvom te 

vijećnikom Frkonjom dogovoreno da se taj prostor koji je služio kao mrtvačnica i objekt, koji je u biti 

opasan, ukloni se sljedeće godine. Sljedeći korak je osmišljavanje uređenja tog dijela, to ćemo u  

tijeku izrade projekta raspraviti i sa župnikom, mjesnim odborom te svetojancima. Taj objekt treba 

ukloniti, u biti je i ruglo. 
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Marijan Bernat ima pitanje za gradonačelnika, da li i na koji način službe grada mogu utjecati na 

radove konzervatorskog odjela, nastavno na radove ne nadstrešnici župnog dvora u Slavetiću. 

Nadstrešnica je izgrađena po nalogu, no nije dobro izrađena rekonstrukcija nadstrešnice. 

Zvonimir Novosel zahvaljuje na pitanju, već je dobio tu informaciju no nije stigao obići teren da se 

uvjeri, čuo je za nezadovoljstvo mještana. Radovi se izvode sredstvima Ministarstva kulture. Išlo je 

preko proračuna grada, no to su sredstva ministarstva. Radove nadzire nadležni Konzervatorski odjel, 

ako je tako što kažete onda treba zatražiti pisano očitovanje i vidjeti tko će plaćati štetu, učinit ćemo 

sve da se nadležni Konzervatorski odjel očituje. 

Ivan Budišćak uvodno zahvaljuje u ime umirovljenika grada na isplaćenoj božićnici. Pita da li je 

točno da koncesionar „Eko flor“ d.o.o. traži povećanje cijena za odvoz otpada? Kako će se Grad 

postaviti na takav zahtjev i što se namjerava poduzeti po tom pitanju? 

Zvonimir Novosel odgovara da je točno da je stigao tijekom ljetnih mjeseci zahtjev za korekciju 

cijene  odvoza komunalnog otpada, na što je Grad odgovorio negativno. Takve promjene cijena mogu 

se događati samo na zakonom propisan način. Koncesijskim ugovorom određene su cijene i ugovor se 

mora poštivati, u slučaju nepoštivanja propisane su visoke su kazne. Zakon propisuje mogućnost 

korekcije cijena pod strogo kontroliranim uvjetima. Koncesionar je zatražio sastanak i mi smo pristali 

razgovarati o mogućnostima. U svakom slučaju, bez obzira na ishod, može reći da je građanima 

omogućen odvoz otpada jeftiniji 20% od općina u okruženju. Do kad će se to uspjeti održati, ne može 

garantirati. Ako budu zadovoljeni zakonski uvjeti, onda će se trebati udovoljiti zahtjevu, ako ne onda 

ništa. 

Dražen Vinšćak pitanje je vezano za izgradnju nadvožnjaka, odnosno zanima ga na obilaznoj 

prometnici zavoj kod „Vibrobetona“ gdje je u zadnje vrijeme bilo puno nesreća, da li će se postaviti 

privremena signalizacija? Nadalje, vidi da su u perivoju dovršene nove šetnice, pita da li će se iste 

osvjetljavati? 

Zvonimir Novosel odgovorio je vezano za obilaznu prometnicu kojom se odvija promet dok se gradi 

nadvožnjak, nije u planu postavljanje dodatne signalizacije. Bilo je puno izlijetanja, no jedino i zato 

zbog nepoštivanja ograničenja brzine koja je 30 km/h. Očekuje s prvim danima građevinske sezone 

sanaciju ceste, koju investitor treba vratiti u prvobitno stanje. Radovi u perivoju su u potpunosti 

završeni, za taj dio perivoja nije se planirala staviti javna rasvjeta jer u razgovoru s arhitektima i 

strukom, preporuka je bila da se taj dio perivoja ne osvjetljava da se sačuvaju prirodna staništa, onako 

kako treba. 

Zoran Savić pita vezano za nadvožnjak, vidi se da je završen, no zašto stoji i zašto se ne pušta u 

promet? 

Zvonimir Novosel odgovara da još predstoji tehnički pregled, trebao bi se održati 12. Siječnja 2016. I 

nakon toga izdaje se uporabna dozvola, nada se do kraja siječnja da će nadvožnjak biti pušten u 

promet. 

Mario Dugić vezano za raspisivanje javnih poziva Županije za jedinice lokalne samouprave, s kojim 

projektima se grad prijavio, u kojim iznosima i koliko je odobreno? Zanima ga da li je rađena analiza i 

usporedba s drugim gradovima u Županiji, koliko je njima odobreno? 

Zvonimir Novosel dobar dio sredstava nije realiziran, a što smo kandidirali nalaže službama da 

pripreme pisani odgovor, bilo je dosta iz područja komunalne infrastrukture, nerazvrstanih cesta, 

javnih površina, dječjih igrališta. Mora reći da u zadnjih nekoliko godina Zagrebačka županija ne prati 

izdašno naše projekte, tek nedugo nakon razgovora sa županom je uspio dogovoriti sredstva za 

sufinanciranje jednog vodovoda na području grada. Moli službe da se vidi koliko se tražilo, koliko se 

dobilo. Tražit će od Županije dopis kako pomaže u drugim jedinicama u realizaciji projekata. 

Ivan Pintur ponovno ima pitanje koje je imao i na prošlom Vijeću, za javnu površinu gdje je 

dovoženo smeće a nije se otklonilo, i građani su sada počeli tamo dovoziti smeće. Za cestu Gornje 

Izimje, do „Stare karlovačke“, da li će se ove godine to realizirati? Zatim nogostup Novaki - Volavje u 

kojoj je fazi? 

Zvonimir Novosel nije baš razumio tko je navozio smeće, ne bi se to smjelo događati. Postoji 

komunalno redarska služba da se slučaj prijavi. Pročelnica neka zabilježi tu javnu površinu i problem. 

Cesta Gornje Izimje, onaj dio koji nije rekonstruiran, rješavat će se u okviru mogućeg, ne može reći ni 

da ni ne. Vidjet ćemo kad godina krene kakva će biti situacija. Nije zaboravljeno, ali ima puno 

potreba. Završetak nogostupa Volavje - Novaki, rekao je već zašto ne idu graditi do kraja, jer Županija 
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ima projekt rekonstrukcije te prometnice. Potrudit će se doznati, da napravi sastanak na tu temu jer i 

njega zanima sudbina te prometnice. Koliko zna, idejni projekt je završen.  

Petar Španić mora reći da je postavio već pitanje u vezi parkinga u Desincu kod vrtića, rečeno je da 

će se taj problem riješiti 2016. godine, no nije uočio taj projekt u prijedlogu Proračuna. Da li se od 

toga odustalo, hoće li se izgraditi sljedeće godine? Kada će krenuti izgradnja kanalizacijske mreže u 

Gornjem i Donjem Desincu, te koliko će to koštati građane? 

Zvonimir Novosel odgovara da projekta parkirališta kraj vrtića u Desincu nema u prijedlogu 

Proračuna, jer to ne spada u segment financiranja Grada, sredstva za tu investiciju treba osigurati vrtić. 

U trenutku kada je Gradsko vijeće donijelo odluku od darovanju parcele vrtiću, Grad više nema 

ingerencije nad tom parcelom. S ravnateljicom je obavio razgovor, da se iznađu rješenja za dodatni 

plato do proljeća. Trebat će ostvariti i suradnju sa ŽUC-om, to će biti tema prvih sastanaka u 

sljedećem mjesecu. Vezano za kanalizaciju, predlaže da na to pitanje odgovori direktor Voda 

Jastrebarsko d.o.o., g. Brnabić. 

Mario Brnabić kazao je da je 11. studenog 2015. predan zahtjev za tehnički pregled kanalizacije, 

postoje tri faze građevinske dozvole. Završili su sve radove i očekuju tehnički pregled 18.1.2016. kada 

će biti izdana uporabna dozvola. Priključci će biti mogući od kraja ožujka, prosječna cijena priključka 

će biti izračunata naknadno. 

Željka Kovačić konstatira da se sjednici priključio vijećnik Ciban, te da je sada sjednici nazočno svih 

17 vijećnika.  

Ignac Smetko kazao je da svi znamo da se dosta pričalo o obilaznici Volavje - Petrovina, ta cesta je u 

lošem stanju a promet je velik. Gledamo svi u rebalansu neke stavke za javnu rasvjetu kao i u novom 

proračunu, grad lijepo osvijetljen, no visoka su sredstva za električnu energiju. Treba razmišljati, 

možda da se reducira u određenom dobu noći tu javnu rasvjetu, ostvarile bi se uštede i ta bi sredstva 

ostala na raspolaganju za održavanje.  

Zvonimir Novosel neće ponavljati oko prvog pitanja, smatra da je već odgovorio. Što se tiče 

regulacije javne rasvjete, kazao je da se Grad uključio u projekt Masterplan javne rasvjete Zagrebačke 

županije, taj projekt kao i svi projekti idu sporo, do sad nije učinjeno ništa, REGEA je nositelj 

projekta. Gradovi i županije su potpisali sporazume, u razgovoru s g. Julijem Domcem iz REGEA-e 

rečeno je da će sve krenuti u siječnju. Sve detaljno obrazlaže, misli da to neće ići brzo, nego da će 

2016. godine tek razgovarati o projektnom zadatku i uči u fazu projektiranja, do 2017. se neće vidjeti 

konkretni pomaci. Nije pitanje bez veze, standard je dignut iznad naših mogućnosti tu postoji 

mogućnost uštede, no to povlači za sobom druga razmišljanja jer gašenje rasvjete potiče i na neka 

kriminalna djela. Moguće je to raditi ali ne možemo striktno time upravljati, cilj masterplana je da se s 

jednog mjesta upravlja rasvjetom. To ćemo raspraviti početkom sljedeće godine, svaka ušteda će 

dobro doći. 

Miljenko Pavlaković postavlja pitanje koje se odnosi na tvrtku Groblja, svjedoci smo da smo imali 

ovdje velike rasprave o funkcioniranju, kolo se vraća unatrag - sad imamo 2 direktora. Nekad se 

govorilo da je to protuzakonito no danas se sve vidi. Pita tko radi za tvrtku, koji su kooperanti i pod 

kojim uvjetima? Čestita stručnim službama za certifikat BFC, za nagradu na eruopskom nivou. Svježi 

pokazatelji poduzetnika u Zagrebačkoj županiji govore da je Jaska na dnu s prihodima, po broju 

zaposlenih opet smo na dnu, prema investicijama smo također dno Zagrebačke županije. Lijepo je 

dobiti nagrade, ali njega zanima konkretno koje su to mjere koje poduzimamo da dignemo 

Jastrebarsko s dna Zagrebačke županije? Nekad je Jaska bila pojam za Sveti Ivan Ielinu, Ivanić, 

Vrbovec... Vezano za pitanje za ribnjak koji je navožen, nije zadovoljan odgovorom koji je dobio. Tko 

je i zašto dozvolio navoz tog ribnjaka? Koliku je naknadu Grad dobio za navoz i na temelju kojih 

dokumenata, kako će biti šteta sanirana? 

Zvonimir Novosel kazao je da je za poduzeće Groblja izneseno niz tvrdnji koje nisu točne, govorilo 

se o poslovanju Groblja u zajedništvu s komunalnom tvrtkom, niti jedan drugi razlog nije naveden. 

Tko je direktor - o tome odlučuje Skupština društva, misli da je odluka dobra. Da je situacija bajna - 

nije, bilo je i podmetanja klipova.  

Miljenko Pavlaković smatra da se treba zaštiti dignitet vijećnika. 

Željka Kovačić traži od gradonačelnika neka se drži odgovora na pitanja. 

Zvonimir Novosel nije shvatio pitanje, bilo je dvadeset tvrdnji a nije bilo pitanja. Što se tiče nagrade 

za poticanje gospodarstva, zahvaljuje na čestitci to je priznanje Gradu za sustavni pristup temi. Vidi se 

među vodećim gradovima, bili su uz te gradove razmjerno svojom snazi. Radimo koliko i drugi 
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gradovi, to je odluka EK – nije marketinški ništa. Prijavljeni smo na natječaj sa 60 gradova, ušli smo u 

top tri. London je prvi a mi i gradić iz Malte jednakopravno dijelimo drugu nagradu. U članku iz 

Županijske kronike ima i točnih i netočnih podataka, tamo ne piše da su u Jaski bile najveće 

investicije, svake godine bila je investicija. Grad samo može donositi odluke koje će poduzetnicima 

olakšati investiranje, ne možemo mi otvarati radna mjesta nego je to stvar privatnog sektora. GZ 

Jalševac je najveća, s najvećim brojem subjekata, a pred 20 godina tamo je bio samo „Drvoproizvod“, 

smatra to pomakom. Ne kaže da je idealno, ali nemojte uporno povlačiti tezu da grad ništa ne radi za 

poduzetništvo i gospodarstvo, samo je pretvorba uništila gospodarstvo. Ovaj grad je učinio puno. Što 

se tiče ribnjaka, nije razumio dio koliko je Grad dobio od navoženja? Još u doba prošle Vlade, 

odabrana je udruga s područja grada koju je potpisao tadašnji ministar, upravljanje ribnjacima predano 

je toj udruzi. Mi s time ništa nemamo, to nije naša zemlja niti naš ribnjak, reagirali smo na prijavu 

sugrađana, uputili sve na nadležne institucije. Bilo je neke prepiske, sve je u postupku. Zna isto kao i 

vijećnik. I njega zanima tko je navozio ribnjak. Pitanje je na mjestu, nada se da će državne institucije 

reagirati. 

Miljenko Pavlaković nije zadovoljan odgovorom, tražio je odgovor, može i pismeno, tko su sve 

kooperanti tvrtke Groblja, pod kojim uvjetima, pod kojim natječajem. Što se tiče ribnjaka, pitanje je 

bilo konkretno i jasno, tko je izdao dozvolu?  Statistički podaci koje iznosi su točni, koje mjere još 

ćemo poduzeti da se gospodarstvo vrati u prosjek zagrebačke županije? 

Zvonimir Novosel što se tiče kooperanata, mora reći da ako nema iznosa koji podrazumijevaju javni 

natječaj, ide se na javnu bagatelnu nabavu, jer su manji iznosi. Dio vanjskih udruga radi Zadruga 

branitelja s područja Jaske. Što se tiče gospodarstva, radimo puno, otkupljuje se zemljište za ceste, 

odvodnja kod Kauflanda i Lidla, radimo što možemo, ne otvaramo poduzeća nego stvaramo prilike. 

Vjeruje da idemo u dobrom smjeru, jer Europa to prepoznaje.  

Miljenko Pavlaković moli pisani odgovor vezano za iznose i kooperante koji su radili za Groblja 

Jastrebarsko. Koji su radovi i koji iznosi.  

Ivan Rubinić ima pitanje za sport, i postavlja ga g. Domagoju Šlatu. Škola nogometa NK Vinogradar, 

tražila je zapisnik sa sjednice SZGJ od 30.8., obrazlaže kronologiju događanja. Odgovoreno je da će 

zapisnik biti poslan s pozivom za iduću sjednicu, nakon upisa Domagoja Šlata kao predsjednika. Zašto 

škola nije dobila zapisnik i poziv za sjednicu? Pitanje za gradonačelnika, što se događa s Gornjom 

Rekom, zašto Grad nije uložio u zadnjih 30-40 godina ništa, zašto se odbacuje to selo, svi se bore i 

ulaže se, što je s vodom koju pijemo? Tamo su cijevi stare, zašto nema nogostupa a ima jako puno 

djece? Kad se traži kakva lampa čeka se dvije godine da se realizira. 

Domagoj Šlat smatra da je pitanje postavljeno njemu kao predsjedniku szgj, pa misli da se ne bi 

trebalo ovdje o tome raspravljati, jer ovo je sjednica Gradskog vijeća. No, odgovoriti će, materijali se i 

zapisnici šalju sa pozivima za sljedeću sjednicu. Dakle, uz poziv za sljedeću sjednicu će dobiti poziv i 

zapisnik. 

Zvonimir Novosel bilo je prijepora oko mjesnog odbora, nije bilo nikakvih zabrana. Prošli puta su 

vijećnici oporbe napustili sjednicu. Što se tiče Gornje Reke, predlaže vijećniku da se može boriti za 

Gornju Reku, nije vidio niti jedan amandman na proračun koji bi se odnosio na Reku, za reakciju na 

terenu. Ništa se nije potrudio. Nije točno da nije bilo investicija, dio vodovoda je popravljen, 

Mlečenica je riješena, rade se male komunalne akcije. Grad je omogućio najvećem poduzetniku da 

razvija proizvodnju, dajemo selu priliku za gospodarski razvoj. Moja djedovina je na Gornjoj Reki i 

ima planova za Gornju Reku, možda i prije nego što se misli. Tamo ima više od 400 km vodovoda, ne 

može se to promijeniti u jednoj godini, sve će doći na red. 

Ivan Rubinić nije zadovoljan odgovorom. Industrijska zona na Gornjoj Reki je nešto donijela ovom 

gradu, DIR d.o.o. i ljudi koji tamo rade donose puno u Grad. Potkrijepit će sve podacima. 

 Zaključena je rasprava. 

 

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

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

današnju sjednicu predložen 

D N E V N I  R E D : 

1. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko, 
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2. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. 

godinu, 

3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

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

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

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

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

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

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

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

srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

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

području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

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

području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

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

Jastrebarskog za 2015. godinu, 

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

Jastrebarskog za 2015. godinu, 

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

obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

13. Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 2017.-

2018. godinu, 

14. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

15. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

16. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, 

17. Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području  Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, 

18. Prijedlog Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 

2016. godinu, 

19. Prijedlog Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

20. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, 

21. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, 

22. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. 

godinu, 

23. Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2016. 

godinu, 

24. Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

25. Prijedlog Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Sjeverni dio 

centra Jastrebarskog, 

26. Davanje Odobrenja Programa rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

27. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju (Slavica Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko), 

28. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju (Mijo Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska), 

29. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju (Zvonko Budinšćak, Malunje 31a, Jastrebarsko), 

30. Razno. 

Željka Kovačić konstatira da je za današnju sjednicu predložena dopuna dnevnog reda sa još 

dvije točke, i to: Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju (Goran Golešić, Kolodvorska 42, 

Jastrebarsko), te Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći gradonačelnika i 
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zamjenika Gradonačelnika koji svoja prava ostvaruju iz radnog odnosa. Poziva predstavnike 

predlagatelja da daju obrazloženje. 

Zdravko Režek usmeno je obrazložio Prijedlog odobrenja za prigodnu prodaju, odobrenje 

Gradskog vijeća je potrebno ako se prodaja drvaca vrši na površinama koje imaju pristup s javne 

prometne površine. Moli da se prihvati nadopuna. 

Maja Lovretin uvodno je kazala da je radi hitnosti potrebno donijeti ovu Odluku, te se zato 

predlaže dopuna dnevnog reda. Usmeno obrazlaže dopunu vezano za izmjenu Odluke o plaći 

gradonačelnika. Sukladno uputi Ministarstva uprave, Uprave za politički sustav, državnu upravu te 

lokalnu i regionalnu (područnu) samoupravu, prava lokalnih dužnosnika proizlaze iz dužnosti na 

koju su izabrani putem provedenih izbora, a ne iz službeničkog statusa. Nadalje citira Zakon o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kao i Pravilnik o radu za službenike i namještenike 

u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog od 12. studenog 2013. godine, propisano je da se odredbe 

Pravilnika kojima se uređuju materijalna i druga prava iz radnog odnosa, na odgovarajući način 

primjenjuju se i na dužnosnike koji svoju dužnost obavljaju profesionalno. Zbog navedene upute 

Ministarstva, Gradonačelnik je donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu za 

službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog, dana 30. 9. 2015. godine, 

kojim izmjenama je navedena odredba brisana. Sukladno navedenim uputama Ministarstva, 

predlaže se Gradskom vijeću da donese navedenu Odluku. 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog dopunjenog dnevnog reda daje se na glasovanje.  

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili sljedeći  

DNEVNI RED 

1. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko, 

2. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. 

godinu, 

3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

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

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

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

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

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

Jastrebarskog za 2015. godinu, 

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

poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

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

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

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

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

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

Jastrebarskog za 2015. godinu, 

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

Jastrebarskog za 2015. godinu, 

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

na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

13. Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 2017.-

2018. godinu, 

14. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

15. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, 

16. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 

2016. godinu, 
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17. Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 

2016. godinu, 

18. Prijedlog Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 

2016. godinu, 

19. Prijedlog Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

20. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, 

21. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 

2016. godinu, 

22. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

23. Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

24. Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, 

25. Prijedlog Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Sjeverni dio centra 

Jastrebarskog, 

26. Davanje Odobrenja Programa rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

27. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju (Slavica Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko), 

28. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju (Mijo Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska), 

29. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju (Zvonko Budinšćak, Malunje 31a, Jastrebarsko), 

30. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju (Goran Golešić, Kolodvorska 42, Jastrebarsko), 

31. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika 

Gradonačelnika koji svoja prava ostvaruju iz radnog odnosa i 

32. Razno. 

 

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 SA 16. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

JASTREBARSKOG 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 16. sjednice Gradskog vijeća daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova usvojili zapisnik s 16. 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 ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG 

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DJEČJEG VRTIĆA RADOST 

JASTREBARSKO  

Željka Kovačić poziva pročelnicu nadležnog Upravnog odjela, da usmeno obrazloži Prijedlog 

Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno je obrazložila Prijedlog Odluke.   

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava.  

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko, daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama  

Statuta Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko 
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Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

2. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA 

JASTREBARSKOG ZA 2015. GODINU 

Željka Kovačić poziva pročelnicu nadležnog Upravnog odjela, da usmeno obrazloži Prijedlog 

Odluke. 

Maja Lovretin usmeno je obrazložila Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu. 

Otvorena je rasprava. 

Miljenko Pavlaković govori o stavkama koje bi trebale pomoći prihodovnoj strani, pa tako na 

pozicijama, a to će se vidjeti i u raspravi za Proračun 2016. godine, za razvoj gospodarstva je skoro 

milijun kuna manje, isto tako za razvoj malog gospodarstva opet smanjenje, poticanje konkurentnosti 

malog gospodarstva, poticanje voćarstva i tako redom, sve se smanjuje. Treba biti realan, ako nismo 

sada realizirali, koje garancije su da će se to realizirati slijedeće godine. Treba puniti proračun, 

odnosno treba izvorni dio proračuna povećati kroz broj zaposlenih koji pune proračun. Uvijek ostaje 

pitanje zašto se prepisuju brojke iz godine u godinu? Treba se zapitati zašto se to ne realizira? 

Filip Tončić konstatira da bi trebalo obratiti pozornost na ono što je vijećnik Pavlaković rekao, da se 

neke stvari iz godine u godinu ne ponavljaju. Neke se stvari ne realiziraju do kraja svake godine, 

predlagalo se da se pristup nekim temama promijeni, no pristup se nije promijenio, realizacija nije 

izvršena. Prihodovna strana, koja je smanjena zbog ne prodaje neke imovine - to je prihod koji 

omogućuje rashod, imovina nije na natječajima prodana. Koja je garancija da će se prodati iduće 

godine? 

Zvonimir Novosel zahvaljuje na sugestijama. Što se tiče poticaja za sektor gospodarstva, ako se misli 

na to, razlog za neiskorištenje sredstava je nepristizanje zahtjeva. Nitko nije odbijen, poduzetnici i 

poljoprivrednici koji traže subvenciju, dobro su upoznati s uvjetima. Svi su dobili i letak, komunicira 

se svakodnevno webom i e-mailom.  Zabrinjava ga činjenica što ulaskom u EU neki poticaji od 2017. 

godine neće više biti mogući, koliko je poljoprivrednika spremno za povlačenje sredstava, to ne zna, 

no novca ima. Ima ljudi koji prate, jedan je poljoprivrednik povukao sredstva iz „Vinske omotnice“. 

Grad pruža prilike, a na gospodarstveniku je da to uzme. Što se tiče konstatacije da se programi ne 

realiziraju do kraja, prijedlog promjene pristupa nije točno razumio. Brine ga što će biti od 2017. 

godine, radi se na proširenju svijesti poljoprivrednika i gospodarstvenika u tom smjeru. Malo se ljudi 

odaziva na npr. „Poslovni uzlet“. Ovo je drugi rebalans, nije nešto kardinalno. Vjeruje da će biti 

gospodarskih investicija u sljedećoj godini, javile su se ozbiljne tvrtke s praktički gotovom 

dokumentacijom, to nije za naš Grad malo. 

Miljenko Pavlaković upravo je na to pitanje bilo usmjereno, 2017. godina će biti prekretnica za 

većinu hrvatskih gospodarstvenika, a što smo mi učinili za potencijal gospodarstva koji je u padu? 

Onda se kaže da su statistički podaci netočni koje je iznio. Mnogo se puta vodila rasprava o stanju 

gospodarstva i gradskih tvrtki. Gospodarsko vijeće se sastalo samo 2 puta koliko on zna. Govori o 

povećanju sredstava za manifestacije, treba prekidati tu praksu. Input nije točan treba poraditi da 

stvorimo gospodarski potencijal. Od aktualnog sata do sada o tome govori. Bilo je investitora, no 

konkretne mjere su potrebne. Moramo stvoriti potencijal, kojeg očito nemamo. Stavlja se u proračun, 

pa se kasnije smanjuje.  

Filip Tončić konstatira da se i lani se također reklo da se planiralo sredstva za gospodarstvo,  a nije se 

dovoljno ljudi javilo, to je jasno i logično, neka pravila treba promijeniti, treba biti spreman, ne može 

se reći da se ljudi ne javljaju a mi im želimo pomoći. Grad je taj koji treba stvoriti preduvjete. Da li se 

pitamo zašto se ostvaruju sredstva? Možda Grad nije stvorio sve preduvjete. Treba promijeniti politiku 

da bi mogli biti uspješni. 

Zvonimir Novosel zahvaljuje na sugestijama i na načinu na koje vijećnici gledaju da se stvari riješe, 

no moli konkretan prijedlog. Ne može se govoriti samo da treba nešto promijeniti, neka konkretno kao 

vijećnik predložiti. Volio bi da bude bolje, u dvije godine nije vidio amandman neki krucijalni, koji bi 

pokazao novi smjer. Nema najboljih, no držati s ovog mjesta govore o tome što bi trebalo biti bolje, ali 

nemati konkretnih prijedloga, nije rješenje. Poziva da usvoje rebalans. 
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Miljenko Pavlaković ne treba slušati propovjedi o demagogiji, o prijedlozima po ne znam koji put. 

Imate stručne službe, sazovite tematske sjednice o tvrtkama Jastrebarskog, idemo razgovarati i vidjeti 

što i kako riješiti određene probleme. Što radi Odbor za gospodarstvo? Idemo sazvati tematsku 

sjednicu za gospodarstvo. Za njega ovo nije tehnički rebalans, to bi prihvatio da je razlika 2 – 3 posto. 

Vrijeđa ga način da im gradonačelnik govori da oni kao vijećnici trebaju davati prijedloge. 

Željka Kovačić konstatira svima nam je u interesu boljitak, ako bude potrebe dogovoriti će se oko 

eventualnog saziva tematske sjednice. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. 

godinu, daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

ODLUKU 

o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

3. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2015. 

GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

 

II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

4. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2015. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

 

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

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

za 2015. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

5. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH 

GRAĐEVINA NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2015. GODINU 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 
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Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

I. izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina 

na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

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

za 2015. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

6. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ZAŠTITE I OČUVANJA SPOMENIKA 

KULTURNE BAŠTINE GRADA JASTREBARSKOG ZA 2015. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

 

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

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

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

2015. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

7. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA POTPORE GOSPODARSTVU, 

OBRTNIŠTVU, MALOM I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU GRADA JASTREBARSKOG ZA 

2015. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat htio bi konstatirati sljedeće, da smo za ovu godinu imali predviđeno za Jaskanske 

vinske svečanosti predviđena sredstva povećana za preko 100 000 kn, na Odboru za financije je tražio 

obrazloženja. Dobio je realna objašnjenja, daje primjer nabave šatora, govori o procijenjenoj 

vrijednosti, te o cijeni koja je bila najniža na natječaju. Nismo mogli na to utjecati, zato je povećanje. 

Međutim, ima projekt ukupnog razvoja grada – ostale intelektualne usluge, nije realizirano. Moli 

objašnjenje. 

Miljenko Pavlaković planirano je jedno, a odstupanja su od 20% na poziciji Jaskanskih vinskih 

svečanosti. Projekt razvoja grada, koji su razlozi da nije realiziran, to nisu mali iznosi, smanjilo se  

25%. To nije niti tehnička greška, treba vidjeti zašto se to radi. Cijene su promjenjive, treba se pokriti 

sredstvima koje se ima. 

Dražen Vinšćak konstatira da je dao amandman gdje se tražilo smanjenje sredstava na Vinske 

svečanosti, što je prihvaćeno. 

Zoran Savić je također imao amandman za smanjenje sredstava na toj stavci, da se da 

specijalizantima, no sve se vratilo na onoliko koliko košta. 

Miljenko Pavlaković zahvaljuje što se podsjetilo na amandman, upravo to je i govorio, ovo Vijeće 

donosi i amandman i odluku, a netko to mijenja i vraća nazad. Pita se s kojim pravom? Nemojmo si to 

dozvoljavati, to nisu mala odstupanja. Te Odluke Gradskog vijeća trebalo se držati.  

Zvonimir Novosel podsjeća na činjenicu da su Jaskanske vinske svečanosti pojeftinili za 30% u 

odnosu na prijašnje godine. To je jedina gospodarsko turistička manifestacija u Jastrebarskom. Sve što 

se radi u gradu i te kako se može provjeriti. Ako želimo šator onih dimenzija, on i košta, dio 

amandmana je prihvaćen. Ne postoji proračun koji ne bi otišao gore ili dolje. Što se tiče nerealiziranog 

programa, nisu stigla sredstva od Županije, sad je krajem godine odobreno nekih 30 – 40 tisuća. 

Licitirati o tome da li je ovo pokrivanje, proračun se donosi na trećoj razini, nemoguće ih je točno 

planirati. Više je ponosan na činjenicu da kapitalni projekti su u redu i nema odstupanja. 

 Zaključena je rasprava. 
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 Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem 

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

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

 

I. izmjene i dopune Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem 

poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

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

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

8. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM 

DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2015. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 

na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

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

Jastrebarskog za 2015. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

9. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

PREDŠKOLSKOM ODGOJU NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2015. 

GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 

na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

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

za 2015. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

10. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA 

PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2015. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 

2015. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na  

području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2015. 

godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
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11. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA 

PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2015. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu  

na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2015. 

godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

12. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM 

UMJETNIČKOM OBRAZOVANJU NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2015. 

GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom glasova su donijeli 

 

I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju 

na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 

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

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

13. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKOG ZA 2016. GODINU I 

PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2017.-2018. GODINU 

Željka Kovačić poziva pročelnicu nadležnog Upravnog odjela, da usmeno obrazloži Prijedlog 

Odluke. 

Maja Lovretin usmeno je uvodno obrazložila Prijedlog Proračuna za 2016. godinu, te projekcije 

Proračuna za 2017.-2018. godinu.  

Otvorena je rasprava. 

Filip Tončić kazao je da postoji krucijalni problem kod predlaganja ovog Proračuna, a on se zove 

kredit. Opet je prijedlog za zaduženje od 5.000.000,00 kn, za rekonstrukciju jaskanskih ulica. Točno je 

da treba rješavati probleme, ali zar  mi iz proračuna ne možemo sami napraviti par kilometara ulica, 

nego za to dižemo kredit? Podsjeća na bivše kredite, i ovaj s počekom od dvije godine. Opet 

prihvaćanjem Proračuna zadužujemo buduće generacije, iz godine u godinu kako znamo da ćemo 

imati za rate i kamate. Prijašnje projekcije proračuna govorile su o Proračunu od 100.000.000,00 kn, 

da je to ostvareno tada nam ne bi trebao kredit. Danas planiramo dići kredit a projekcije govore da će 

Proračun biti veći sukladno gospodarskom rastu. Jasno je da u određenom trenutku neke stvari se 

moraju raditi kreditom, da li je to rekonstrukcija nekoliko gradskih ulica? Nemamo sredstava za 

financiranje infrastrukture, misli da treba od ovog kredita odustati, misli da je Grad trebao poraditi na 

prihodovnoj strani proračuna da bi mogli iz vlastitih sredstava rješavati problem. 

Miljenko Pavlaković kazao je da danas kad je pred nama proračun za 2016. godinu, jasno je iz 

rasprave vidljivo da vraćamo neke stavke, velika su odstupanja. Upravo to što najviše bode u oči je 

novo opetovano zaduženje i ukupno zaduženje, govori o bivšim kreditima i investicijama. Doveli smo 

Grad u poziciju da ne može redovno funkcionirati, bez kredita nema značajnog razvoja, na minimum 
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je sveden, treba se pozabaviti kako povećati prihode. Nisu dobra nova zaduženja. Govori o 

zaduženjima grada i gradskih tvrtki, sve zajedno je u visini jednog gradskog proračuna. U budućnosti, 

na koji način će se vraćati kredit? Da li ćemo s novim zaduženjem povećati prihodovnu stranu? Da li 

ćemo razviti grad na način da ćemo time dovesti novog investitora? Nije se trebalo prije za svaku 

cestu dizati kredit a danas smo u toj situaciji, redovno funkcioniranje grada je upitno. Izvorni proračun 

je kudikamo manji od ovog iznosa, kako onda funkcionirati? Daje primjer realizacije projekata, došlo 

je do greške ili prilikom planiranja ili nešto drugo? Svi korisnici Proračuna bi trebali ispoštovati 

izvršenje u okviru 2 – 5% odstupanja. Odluka koju donese Gradsko vijeće izgleda da ne obvezuje 

nikoga, što je žalosno. Možemo pisati amandmane, ali što da se piše? Apelira na vodstvo Grada da se 

otvore određena pitanja, da zajedno vidimo kako povećati prihodovnu stranu. Govori o prijašnjim 

projekcijama, toliko o razvoju grada s čime se dovodi u pitanje redovno funkcioniranje. Buduće 

generacije će plaćati sve te kredite. Ne možemo za svaku cestu ili nogostup ići u zaduženje. 

Gospodarstvo treba puniti proračun. Vodstvo grada treba svakom poduzetniku izraziti zahvalnost, jer 

oni pune proračun. Trebamo se bavit poduzetnicima, kad idemo u zaduženja neka to bude za velike 

kapitalne investicije. 

Zvonimir Novosel ne razumije zašto se pokušava stvoriti dojam da imamo nešto protiv poduzetnika? 

Nije prozivao, nego je govorio što Grad čini za poduzetnike, te kako uvažava poduzetnike. Pred vama 

je proračun, stigmatiziranje kredita je loše, podsjeća vijećnika Tončića koji je raspravljao o kreditu za 

industrijsko sabirnu cestu, taj kredit se već višestruko vratio, a punit će godišnje 2 milijuna kuna u 

proračun. Mi gledamo dalje a vi raspravljate sad, i GG-1 je građen dijelom iz doprinosa koji je bio 

povezan s investicijama u gospodarskoj zoni. Nije to krpanje ulica, najveći dio ovih sredstava, ako se 

zadužimo, radi se zapravo o otvorenju potpuno novog koridora koji će tektonski pomaknut neke stvari 

u gradu. Dozvolite da ukazujemo na smjer u koji vjerujemo. To je uspostavljanje novog prometnog 

toka. Time se otvara nova perspektiva glavnog gradskog trga, da imamo pješačku zonu, da se zaživi 

kao trg. Tu vidimo priliku u ovoj investiciji. Ovo planirano kreditno zaduženje planirano je 

odgovorno, dospijeće je kad bude otplaćen stari kredit, ne događa se ništa dramatično. Zadnje dvije tri 

godine, u ovom dokumentu tih brojki nema a projekti su realizirani u visini nekoliko proračuna. Ovaj 

proračun je bilo najteže sastaviti do sada, podsjeća na dvije velike državne reforme koje su smanjile 

prihode jedinice lokalne samouprave, u jednom dijelu se slaže se reformama u jednom dijelu ne. 

Ponekad je problem i naći radnu snagu, krenulo se sa programom stipendiranja deficitarnih zanimanja, 

javilo se samo dva roditelja. Trošit će se koliko se ima, a one investicije koje idu kroz zaduženje, biti 

će opravdane. Biti će mnogo dobrih novih investicija i projekata, najavljuje. Radimo na priči da 

postanemo prepoznatljivi, radi se marketinški. Poziva da se proračun prihvati. Dižu se i određene 

skupine prihoda.  

Filip Tončić sami ste spomenuli kredit za industrijsko sabirnu cestu i tada se govorio da se taj kredit 

diže da se ne bi trebalo dizati za buduće prometnice, u toj formi. Takve bi se investicije trebale 

financirati iz izvornog proračuna grada, da je proračun na razini 80 – 100 milijuna, koliko se tvrdilo da 

će biti , ne bi trebalo dizati kredit nego bi grad koji je razvijen mogao sam platiti. Proračun je i dalje 

oko 50 milijuna kuna, i dalje za potrebe prometnicama i gradskih ulica dižemo kredit. Spomenulo se 

rješavanje Strossmayerovog trga, zar će se zatvoriti stara Karlovačka? Problem je u tome što za 

rekonstrukciju gradske ulice se zadužujemo na 10 godina, ponavlja se isto kao i kad se dizao kredit za 

industrijsko sabirnu cestu. 

Miljenko Pavlaković kazao je da ove ceste za koje se diže kredit sigurno nisu sabirne ceste, nekad se 

bilo protiv uređenja Strossa a danas se mišljenje mijenja. Zaboravljamo da imamo najveći broj pada 

broja stanovništva, govori o „nestanku“ 1000 stanovnika s područja Jastrebarskog, moguće je  

provjeriti podatke, no dovoljno je prošetati ulicom, gledamo koliko lokala je zatvoreno i koliko je kuća 

na prodaju na glavnoj prometnici našeg grada. Što će donijeti novo zaduženje? Treba rekonstrukcija, 

dapače, ali bilo je vremena da se to rješavalo iz izvornih sredstava. Do kud ćemo doći, ulazimo u 

redovno poslovanje Grada. Uvjeravali su kako su reforme vlade bile super za jedinicu lokalne 

samouprave. Da li ćemo dati da kreditne obveze dosegnu proračun grada, pa do kud ćemo dizati 

kredite? Pitanje je namjena, da li smo u stanju rekonstruirati kilometar ceste bez dizanja kredita. 

Ivan Rubinić konstatira da mu nije jasna priča oko proračuna i kredita. Mi danas imamo proračun oko  

45 – 50 milijuna kn, kako će se otplatiti ti dugovi od u nazad par godina? Zna što on kao 

gospodarstvenik kaže, ne ulazi u nešto što ne može financirati. Treba vidjeti što će biti pod tim 

kreditom i kad će se vratiti, svake godine je sve lošije i rezultata nema, ne zna što se radi? Kad zaposli 
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radnika, traži da od radnika dobije prihod, a Grad zapošljava i ide u minus. Moli ekonomiste da mu to 

obrazlože. Smatra ovo problemom.  

Zvonimir Novosel konstatira da Grad ima 23 zaposlena, nema povećanja broja zaposlenih. Govorilo 

se o povećanju proračuna no reformama se izgubilo nekoliko miliona, efekti prihoda iz gospodarske 

zone su kasnije vidljivi, živjelo se u globalnoj gospodarskoj krizi. Polako se ide u boljitak, prihodi su 

stabilni. Što se tiče teze da je bio gradonačelnik koji je hvalio reforme, nije istina, samo nije bio 

dvoličan. Moja rasprava je uvijek išla u istom smjeru, ima gradova koji imaju određeni ustroj da su 

neodrživi, nego su socijalni. Uspoređivati grad s poduzetnikom je loše. Daje primjer Splita, biti 

poduzetnik je jedno a javna uprava je nešto drugo, od zakonskih okvira na dalje. Dio službi i dio 

ovlasti grada je takav, ni škola npr. ne generira prihod. Što se tiče popisa stanovništva, to su činjenice. 

Imamo 250 km nerazvrstanih cesta. Ne očekuje da dignu ruku za proračun, apelira da ako imaju 

prijedloge da budu konkretni. Stoji iza proračuna, na vama je da odlučite. 

Filip Tončić može se Grad vaditi na reforme, ali ga čudi da se vadi na gospodarsku svjetsku krizu. I 

tada kada su se donosile studije, bile su nerealne. Kaže, nije dobro kad Grad mora dizati kredit radi 

redovnog financiranja. 

Ivan Rubinić da se ne bi krivo razumjelo, boji se da se ne bi dogodilo to da ljudi koji se toliko bore i 

rade, npr. odgajateljice, ne bi ostali bez svojih plaća. Govori se da nije isto biti poduzetnik i 

gradonačelnik, smatra da je poduzetnicima puno teže. Mora se malo više brinut i  bavit se ekonomijom 

da se dobije priljev. Kredit nije dobra opcija, komentira što se iščitava iz rečenog. Nema što drugo 

reći. 

Ignac Smetko nije prezadovoljan proračunom, negdje smatra da bi trebale stavke bile veće i bolje, 

vjerojatno je netko radio na tome da stvari budu kao sada. Što se tiče kredita, mi kao vijećnici koji su 

dugo u politici pamtimo, koliko smo mi zapravo dobili od Županije sredstava? Koliko izdvajamo za 

županiju od registracije vozila na primjer, možda bi to bilo zanimljivo čuti. Zamolio bi vijećnike 

Županijske skupštine, ljude koji su bliski vlasti u županiji da pomognu  s te strane da se mogu povući 

sredstva.  

Miljenko Pavlaković nije mjesto da vijećnik vijećniku odgovara, no međutim koliko je njemu 

poznato, kako Grad prezentira projekte tako se dobivaju sredstva, nema to više veze sa strankom, tako 

stvari u županiji ne funkcioniraju. Ne zna kako da bude konkretniji, nego da kaže da se treba baviti 

punjenjem proračuna. Govori o cesti uz klet Janu, jesmo razmišljali da pomognemo razvoj turizma i 

ugostiteljstva? Nitko nije protiv kako se cesta zove, ali Grad nije perivoj Erdödy nego i puno više. 

Govorimo i o razvoju okolice Jaske. Kad govorimo i o drugim mjestima, zašto ne. S druge strane mi 

dan danas izdvajamo za vode i rješenje pitanja kanalizacije. Nije 5 milijuna samo tako, ne možemo 

uspoređivati sabirnu cestu s ovim danas, što to nosi gradu? Grad mora voditi brigu o prihodima, ne 

samo o rashodima. Sve se svodi na to kako se puni proračun, to mora biti vizija. Bilo je i kvalitetnih 

projekata. Dizanje kredita - neće glasovati za to. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 2017.-

2018. godinu, daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

 

Proračun Grada Jastrebarskog za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 2017.-2018. godinu 

 

Proračun Grada Jastrebarskog za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 2017.-2018. godinu prilažu se 

zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

14. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKOG ZA 

2016. GODINU 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na 

glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 
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ODLUKU 

o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

Željka Kovačić određuje stanku od 10 minuta u 20:55 sati. 

Sjednica se nastavlja u 21:05 sati. 

 

15. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2016. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom glasova su donijeli 

 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 

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

 

Željka Kovačić konstatira da su sjednicu napustili vijećnici Iva Sirovica i Tomislav Ciban, te da je 

sada na sjednici nazočno 15 od 17 vijećnika.  

 

16. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA 

PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2016. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 

2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

17. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA 

PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2016. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 

2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

 

Program gradnje komunalnih vodnih građevina 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Program gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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18. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG PROGRAMA ZAŠTITE I OČUVANJA SPOMENIKA KULTURNE BAŠTINE 

GRADA JASTREBARSKOG ZA 2016. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 

2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

 

Program zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Program zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

19. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG PROGRAMA RAZVOJA I POTPORE GOSPODARSTVU GRADA 

JASTREBARSKOG ZA 2016. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje 

se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

 

Program razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Program razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže se zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

 

20. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA NA 

PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2016. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

 

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima  

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

21. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU NA 

PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2016. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 

2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 
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Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2016. 

godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

22. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU GRADA 

JASTREBARSKOG ZA 2016. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže 

se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

23. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU GRADA 

JASTREBARSKOG ZA 2016. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat o sportu i u vezi Sportske zajednice dosta smo se naslušali, vezano za ovu točku htio 

bih naglasiti sljedeće, ako već dajemo taj novac - onda mora naglasiti da nije samo to da je grad dužan 

dati svoje novce, već i SZGJ mora napravi program po kojem će se ti novci dijeliti. Pita kada će kao 

Gradski vijećnici dobiti program Sportske zajednice gdje se vidi raspored sredstva koje ovo Vijeće 

dodjeljuje Sportskoj zajednici Grada Jastrebarskog?  

Ivan Rubinić tražio je isto te podatke, da se prikaže koliko se i što dodjeljuje, da li se dodjeljuje preko 

SZGJ ili preko Grada, ima popis sportskih udruga koje su dobile novce, trideset i nešto udruga, svi su 

dobili manje ili im nije isplaćeno, potkrada se priča da je „Jastreb extreme“-u dodijeljeno više 

sredstava nego što se trebalo dodijeliti. 

Željka Kovačić moli vijećnike da se drže teme, govori se o Proračunu, a o Izvješću Sportske 

zajednice će se govoriti drugom prilikom. 

Miljenko Pavlaković tema se ponavlja, polemika se ponavlja, bilo bi zgodno vidjeti kriterije. Boji se 

da će se to dogoditi 2016. godine, da klubovi u istom sportu u istom rangu dobiju neki i 10 puta više. 

Što je tu po srijedi? Trebaju kriterije svi vijećnici dobiti na uvid, jer ovo nije logično. Sportski klubovi 

se gase na području grada, treba njegovati organizirani sport. Kroz SZGJ nije sve sport. Ne zna da li je 

ples sport, kao i pjevanje – naravno da i oni trebaju dobiti novac, ali s druge pozicije. Teško je biti za, 

smatra da je jedno organizirani sport, a drugo je rekreacijski sport. Kad bi vidjeli parametre onda bi 

svima bilo jasnije.  

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

 

Program javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Program javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže se zapisniku 

i čini njegov sastavni dio. 

 

24. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM UMJETNIČKOM 

OBRAZOVANJU NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2016. GODINU 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 
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 Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli 

 

Program javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Program javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 

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

 

25. točka dnevnog reda: 

Prijedlog Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Sjeverni dio centra 

Jastrebarskog 

Željka Kovačić poziva voditelja Odsjeka g. Marijana Meštrića da uvodno obrazloži. 

Marijan Meštrić uvodno usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke. 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Sjeverni dio centra 

Jastrebarskog, daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

ODLUKU 

o izradi VI. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Sjeverni dio centra Jastrebarskog 

 

Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Sjeverni dio centra Jastrebarskog 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

26. točka dnevnog reda: 

DAVANJE ODOBRENJA PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH GRADA 

JASTREBARSKOG ZA 2016. GODINU 

Željka Kovačić konstatira da je na sjednici nazočan član Savjeta mladih, g. Igor Stanković, ako ima 

pitanja on će odgovoriti. Program je bio dostupan u aplikaciji, s materijalima za današnju sjednicu. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 

Odobrava se Program rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2016. godinu. 

 

Program rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

27. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG ODOBRENJA ZA PRIGODNU PRODAJU (SLAVICA FRANJETIĆ, 

CVETKOVIĆ 64, JASTREBARSKO) 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju (Slavica Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko), daje 

se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

ODOBRENJE 

za prigodnu prodaju (Slavica Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko) 

 

Odobrenje za prigodnu prodaju (Slavica Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko) prilaže se zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 
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28. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG ODOBRENJA ZA PRIGODNU PRODAJU (MIJO KUPINA, TOPLICE 8, 

GORICA SVETOJANSKA) 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju (Mijo Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska), daje 

se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

ODOBRENJE 

za prigodnu prodaju (Mijo Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska) 

 

Odobrenje za prigodnu prodaju (Mijo Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska) prilaže se zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

 

29. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG ODOBRENJA ZA PRIGODNU PRODAJU (ZVONKO BUDINŠĆAK, 

MALUNJE 31A, JASTREBARSKO) 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju (Zvonko Budinšćak, Malunje 31a, Jastrebarsko), 

daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

ODOBRENJE 

za prigodnu prodaju (Zvonko Budinšćak, Malunje 31a, Jastrebarsko) 

 

Odobrenje za prigodnu prodaju (Zvonko Budinšćak, Malunje 31a, Jastrebarsko) prilaže se zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

 

30. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG ODOBRENJA ZA PRIGODNU PRODAJU (GORAN GOLEŠIĆ, 

KOLODVORSKA 42, JASTREBARSKO) 

Otvorena je rasprava. 

Zoran Savić s obzirom da tek sada dajemo odobrenja, jesmo li zakasnili?  Inače smatra da bi trebala 

ova sjednica biti održana do 15. prosinca. 

Zdravko Režek svi sugrađani koji danas dobivaju Odobrenja, su dobili prethodnu suglasnost u 

dogovoru s inspekcijskim službama, svi uredno prodaju i neće biti problema. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju (Goran Golešić, Kolodvorska 42, Jastrebarsko), daje 

se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

ODOBRENJE 

za prigodnu prodaju (Goran Golešić, Kolodvorska 42, Jastrebarsko) 

 

Odobrenje za prigodnu prodaju (Goran Golešić, Kolodvorska 42, Jastrebarsko) prilaže se zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

31. točka dnevnog reda: 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLAĆI 

GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA KOJI SVOJA PRAVA 

OSTVARUJU IZ RADNOG ODNOSA 

Otvorena je rasprava. 

Zvonimir Novosel konstatira da je pročelnica prilikom nadopune današnjeg dnevnog reda sjednice 

sve obrazložila, želio bi samo dodati da je konkretno ovo usklađenje sa zakonom, nema se više pravo 

na npr. regres, dar za djecu, te nema godišnjeg odmora. 

Zaključena je rasprava. 
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Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika 

Gradonačelnika koji svoja prava ostvaruju iz radnog odnosa, daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika  

koji svoja prava ostvaruju iz radnog odnosa 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika koji 

svoja prava ostvaruju iz radnog odnosa prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

32. točka dnevnog reda: 

RAZNO 

 Otvorena je rasprava. 

Zvonimir Novosel govori o uspješnoj godini koja je iza nas, bez razlike u  stavovima i razmišljanjima, 

želi svima sretne blagdane. 

Željka Kovačić zahvaljuje na suradnji i želi ugodne blagdane i sve najbolje u novoj godini. 

 Zaključena je rasprava. 

 

Dovršeno u 21:30 sati. 

 

ZAPISNIČARKA:             PROČELNICA:                  PREDSJEDNICA: 

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


