
                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 

GRADSKO VIJEĆE 

Odbor za društvene djelatnosti  

i mjesnu samoupravu 

KLASA: 021-06/16-01/4 

URBROJ: 238/12-01-16-2 

Jastrebarsko, 23. veljača 2016. 

ZAPISNIK 

 

sa 17. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada 

Jastrebarskog, održane 23. veljače 2016. godine u 18,30 sati u Gradskoj vijećnici u 

Jastrebarskom, Strossmayerov trg 13. 

 

NAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Josip Cuković, Vladimir Šimunković, Krunoslav 

Tandarić  i Bojan Pozderac. 

 

NENAZOČAN ČLAN ODBORA: Nikola Ivčec. 

 

OSTALI NAZOČNI: Maja Lovretin, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, lokalnu i 

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

poslove i javnu nabavu; Irena Strmečki Šlat, pročelnica Upravno odjela za imovinsko pravne 

poslove...; Ivan Fabijanić, viši savjetnik za lokalnu i mjesnu samoupravu; Zdravko Režek, 

voditelj Odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti te Domagoj Šlat, zamjenik 

gradonačelnika i predsjednik Sportske zajednice Grada Jastrebarskog. 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

Josip Cuković otvara sjednicu i pozdravlja nazočne. Konstatira da je nazočno četvero od 

petero članova Odbora te da se mogu donositi pravovaljane Odluke. Za današnju sjednicu 

predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu 

samoupravu, 

2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Športske zajednice 

Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Športske zajednice 

Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, 

4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa malih 

komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu, 

5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa malih komunalnih 

akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 

2016. godinu, 



6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o raspoređivanju 

sredstava političkim strankama za 2016. godinu, 

7. 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 16. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu 

samoupravu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 16. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu, daje se 

na glasovanje. 

 Članovi odbora jednoglasno su uvojili Zapisnik s 16. sjednice Odbora za društvene 

djelatnosti i mjesnu samoupravu. 

 

Ad 2.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Športske 

zajednice Grada Jastrebarskog za 2013. godinu 

Josip Cuković konstatira da su članovi Odbora dobili Izvješće u materijalima za današnju 

sjednicu. 

 Otvorena je rasprava. 

Članovi Odbora izrazili su u raspravi nezadovoljstvo što tek sada dobivaju na stol Izvješće iz 

2013. godine. 

Irena Strmečki Šlat usmeno je obrazložila zbog čega je Izvješće tek sada pred članovima 

Odbora. Naime, tek je nedavno Skupština ŠZGJ usvojila predmetno Izvješće, a prije toga 

sukladno Statutu ŠZGJ nije moguće uputiti Izvješće na usvajanje Gradskom vijeću kao 

predstavničkom tijelu. Ovaj korak je nužan ako želimo da ŠZGJ nastavi s redovnim radom i 

da se putem nje financiraju sportske udruge. Govorila je o problemima s kojima se SZGJ 

susreće u svom radu. Za 2015. godinu financijska sredstva nisu niti isplaćivanja Sportskoj 

zajednici, već su ostala i raspodijeljenja putem Javnog poziva kojeg je raspisao Grad 

Jastrebarsko. Postupilo se sukladno Zakonu, za što se tražilo i stručno mišljenje nadležnih 

ministarstava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Odbora većinom su glasova donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog 

za 2013. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Športske 

zajednice Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

Josip Cuković konstatira da su članovi Odbora dobili Izvješće u materijalima za današnju 

sjednicu. 

 Otvorena je rasprava. 

Članovi Odbora izrazili su u raspravi nezadovoljstvo što tek sada dobivaju na stol Izvješće iz 

2014. godine. 

Irena Strmečki Šlat usmeno je dala obrazloženje, kao i na prethodnoj točki dnevnog reda. 



 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Odbora većinom su glasova donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog 

za 2014. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 4.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa 

malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu 

Josip Cuković poziva Ivana Fabijanića da ukratko izvijesti nazočne o izvršenju Programa 

malih komunalnih akcija. 

Ivan Fabijanić daje kratko usmeno izvješće. 

 Otvorena je rasprava. 

Krunoslav Tandarić izražava nezadovoljstvo Izvješćem, vrlo malo sredstava izdvojeno je za 

mjesto u kojem živi (Pavlovčani). 

Bojan Pozdrac tražio je pojašnjenje zbog čega selo Toplice iskače iz okvira financijskih 

sredstva koja su izdvojena za ostala naselja? 

Ivan Fabijanić kazao je da je u Toplicama radi specifičnosti situacije, odnosno aktivnog 

klizišta, bilo potrebno povećati sredstva da ne dođe do još veće štete. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i 

gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora većinom su glasova donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o izvršenju Programa malih komunalnih akcija 

po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 5.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa malih 

komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu 

Josip Cuković poziva Ivana Fabijanića da ukratko izvijesti nazočne o Prijedlogu Programa 

malih komunalnih akcija. 

Ivan Fabijanić daje kratko usmeno obrazloženje Prijedloga Programa, te dodaje da se ove 

godine uvodi i nova stavka a to su oglasne ploče. 

 Otvorena je rasprava. 

Bojan Pozderac pita da li se može nakon izvršenih radova zatražiti troškovnik s cijenama, a 

ne samo građevinski dnevnik. 

Ivan Fabijanić odgovorio je da se uvijek može zatražiti troškovnik s cijenama, i prije nego 

radovi počnu. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim 

četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora većinom su glasova donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Programa malih komunalnih akcija po 

mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, te se 

upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 



 

Ad 6.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o 

raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016. godinu, 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o raspoređivanju sredstava političkim 

strankama za 2016. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 7.) Razno  

/// 

 

Dovršeno u 18:40 sati. 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar        Josip Cuković 


