
                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 

GRADSKO VIJEĆE 

Odbor za društvene djelatnosti  

i mjesnu samoupravu 

KLASA: 021-06/16-01/14 

URBROJ: 238/12-01-16-2 

Jastrebarsko, 27. travnja 2016. 

ZAPISNIK 

 

sa 19. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada 

Jastrebarskog, održane 27. travnja 2016. godine u 09,00 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. 

 

NAZOČNI GOSTI: Goran Dikšić, predstavnik Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog i 

Dragica Severinac, ravnateljica Centra za kulturu Jastrebarsko. 

 

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 i 

Marijan Meštrić, voditelji Odsjeka u Upravnom odjelu za imovinsko pravne poslove…, 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 

predložen je sljedeći 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu 

samoupravu, 

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

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Centra za kulturu 

Jastrebarsko za 2015. godinu, 

4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o imenovanju 

spomen obilježja „Nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova u Jastrebarskom“ 



5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izgradnji spomen 

obilježja „Nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova u Jastrebarskom“, 

6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Rješenja o imenovanju 

ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko, 

7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Analize o stanju sustava 

zaštite i spašavanja na području grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Smjernica za organizaciju i 

razvoj sustava civilne zaštite  grada Jastrebarskog za razdoblje 2016. – 2019. godine, 

9. Razno.  

 Otvorena je rasprava. 

Josip Cuković konstatira da je u međuvremenu predlagatelj izmijenio nazive 4. i 5. točke  

dnevnog reda, koje sada glase: "Prijedlog Odluke o imenovanju javne površine Spomen- 

obilježje nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova" i "Prijedlog Odluke o izgradnji Spomen- 

obilježja nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova". 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog da se 4. točka dnevnog reda nazove "Prijedlog Odluke o imenovanju  

javne površine Spomen-obilježje nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova" a točka 5.  

"Prijedlog Odluke o izgradnji Spomen-obilježja nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova"  

daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili navedene promjene i usvojili konačan 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu 

samoupravu, 

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

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Centra za kulturu 

Jastrebarsko za 2015. godinu, 

4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o imenovanju javne 

površine Spomen-obilježje nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova, 

5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izgradnji Spomen- 

obilježja nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova, 

6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Rješenja o imenovanju 

ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko, 

7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Analize o stanju sustava 

zaštite i spašavanja na području grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Smjernica za organizaciju i 

razvoj sustava civilne zaštite  grada Jastrebarskog za razdoblje 2016. – 2019. godine, 

9. Razno.  

 

Ad 1.) Usvajanje Zapisnika s 18. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu 

samoupravu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 18. sjednice Odbora za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu, daje se 

na glasovanje. 

 Članovi odbora jednoglasno su uvojili Zapisnik s 18. sjednice Odbora za društvene 

djelatnosti i mjesnu samoupravu. 

 



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

zajednice Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

Josip Cuković poziva Gorana Dikšića da ukratko obrazloži Izvješće. 

Goran Dikšić ukratko obrazlaže Izvješće. 

 Otvorena je rasprava. 

Bojan Pozderac daje sugestiju oko iznošenja pravog broja članstva, trebao bi se ažurnije 

prikazati. 

Goran Dikšić odgovorio je da će se baza uskoro ažurirati i voditi digitalno, te da će sve biti 

točnije vidljivo. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o radu Vatrogasne zajednice Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu Centra za kulturu 

Jastrebarsko za 2015. godinu 

Josip Cuković poziva ravnateljicu Dragicu Severinac da usmeno obrazloži Izvješće. 

Dragica Severinac usmeno je obrazložila Izvješće o radu. 

 Otvorena je rasprava. 

Josip Cuković pohvaljuje Izvješće o radu Centra za kulturu. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2015. 

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

 

Ad 4.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o imenovanju 

javne površine Spomen-obilježje nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova 

Josip Cuković poziva Marijana Meštrića da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Marijan Meštrić usmeno obrazlaže Prijeldog Odluke. Govori o kronologiji procesa, zatim o 

radu Povjerenstva i održanoj konsistuirajućoj sjednici i donijetim zaključcima, između ostalog 

i o tome kako će se spomen obilježje zvati. Taj projekt kandidirati će se i na raspisani natječaj 

Ministarstva branitelja, koji tim putem planira sufinancirati spomen obilježja palima u 

Domovinskom ratu. 

Irena Strmečki Šlat dodala je kako bi se spomen obilježje moglo kandidirati na natječaj, biti 

će ugrađena posebna ploča stradalima u Domovinskom ratu. Udruge branitelja će se usuglasiti 

oko imena koja će biti upisana na ploči. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o imenovanju javne površine Spomen-obilježje nevinoj patnji 

hrvatskih žrtava svih ratova daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

 



ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o imenovanju javne površine 

Spomen-obilježje nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova, te se upućuje Gradskom vijeću 

na raspravu i donošenje. 

 

Ad 5.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izgradnji 

Spomen- obilježja nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova 

Josip Cuković poziva Marijana Meštrića da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Marijan Meštrić usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o izgradnji Spomen- obilježja nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih 

ratova daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o izgradnji Spomen- obilježja nevinoj 

patnji hrvatskih žrtava svih ratova, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 6.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Rješenja o imenovanju 

ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko 

Josip Cuković konstatira da su materijali vezano uz ovu točku dostavljeni u materijalima za 

sjednicu. Gospođa Severinac bila je jedini kandidat na otvorenom natječaju. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za 

kulturu Jastrebarsko, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 7.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Analize o stanju 

sustava zaštite i spašavanja na području grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

Josip Cuković poziva Zadravka Režeka da usmeno obrazloži Prijedlog Analize. 

Zadravko Režek usmeno je obrazložio predmetnu točku dnevnog reda. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Jastrebarskog 

za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja 

na području grada Jastrebarskog za 2015. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu 

i donošenje. 

 



Ad 8.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Smjernica za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  grada Jastrebarskog za razdoblje 2016. – 

2019. godine 

Josip Cuković poziva Zadravka Režeka da usmeno obrazloži Prijedlog Smjernica. 

Zadravko Režek usmeno je obrazložio predmetnu točku dnevnog reda. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  grada 

Jastrebarskog za razdoblje 2016. – 2019. godine daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Smjernica za organizaciju i razvoj sustava 

civilne zaštite  grada Jastrebarskog za razdoblje 2016. – 2019. godine, te se upućuje 

Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 9.) Razno  

/// 

 

Dovršeno u 09:35 sati. 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar        Josip Cuković 


