
 

                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

 

  GRAD JASTREBARSKO 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/16-01/07 

URBROJ: 238/12-01-16-2 

Jastrebarsko, 15. prosinca 2016.  

ZAPISNIK 

s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održane 15. prosinca 2016. 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, Marijan Bernat, 

Petar Španić, Sanja Sertić, Mario Dugić, Ignac Smetko, Ivan Budišćak, Petra Pernar, Tomislav Ciban, 

Ivan Rubinić i Zoran Savić. 

 

OPRAVDANO NENAZOČAN ČLAN GRADSKOG VIJEĆA: Dražen Vinšćak. 

 

NENAZOČNI ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA: Iva Sirovica, Miljenko Pavlaković i Filip 

Tončić. 

 

NAZOČNI DUŽNOSNICI: Zvonimir Novosel, gradonačelnik Grada Jastrebarskog i Stipe Bučar, 

zamjenik gradonačelnika Grada Jastrebarskog 

 

OSTALI NAZOČNI: Nadica Žužak, v.d.pročelnice 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 ekonomski razvoj; Višnja Koter, voditelj Odsjeka za financije, 

proračun i računovodstvo; Ivana Španić, viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za opće poslove, 

lokalnu i mjesnu samoupravu i financije; 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;  Jadranka Stojković, ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“ 

Jastrebarsko; Dragutin Fabijanić, ravnatelj Glazbene škole Jastrebarsko; Mario Brnabić, direktor 

„Voda Jastrebarsko“ d.o.o. i „Groblja Jastrebarsko“ d.o.o.; Karlo Mrakužić, predstavnik Savjeta 

mladih Grada Jastrebarsko; te predstavnici medija: Ivica Krčelić - “Jaska hr”; Jelena Popović - “Radio 

Jaska“ i Maja Ivčić – „Jaska danas“. 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 



Željka Kovačić otvorila je sjednicu i konstatira da je na sjednici trenutno nazočno 12 od 17 članova te 

da se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

AKTUALNI SAT: 

            Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat ima pitanje u vezi radova na kanalizaciji u Petrovini. Konstatira da postoje poteškoće 

kod izvođenja radova između Volavja i Petrovine. Bilo bi dobro da se u što kraćem roku te nedoumice 

riješe. 

Zvonimir Novosel konstatira da nije u potpunosti razumio pitanje, ako govorite o projektu izgradnje 

kanalizacijskog sustava između ta dva naselja, pretpostavljam da se misli na situaciju statusa prometa i 

dinamike radova. To je zahtjevno gradilište, najteža dionica je u centru naselja – oko crkve u 

Petrovini. Ide se dinamikom ugovorenih radova. Radi čestih pitanja građana, „Vode Jastrebarsko“ 

d.o.o. i Grad Jastrebarsko održat će 19. 12. 2016. godine, mjeseca razgovor s mještanima, da im se 

prezentira dinamika radova i razjasne sve nedoumice. Tehničke detalje može dati direktor Voda, može 

i u pisanom obliku odgovoriti. Poziva vijećnika da se pridružiti u ponedjeljak i dobije odgovor struke. 

Marijan Bernat neće ulaziti u tehničke detalje, međutim na nekim stvarima padamo – firma koja to 

radi, osnovno što bi trebala, je staviti oglasne ploče o regulaciji prometa.  Apelira na izvođača da bolje 

regulira promet, što nije tako teško rješivo. Svi moramo biti strpljivi, to mu je jasno, ali nije u redu od 

izvođača radova takav stav. 

Zvonimir Novosel slaže se s izrečenim, treba ozbiljno uzeti u obzir ovo pitanje vijećnika. U Gradu se 

radi na komunikaciji su s građanima, i sve znaju. To treba vrijediti i za sve izvođače, neka direktor 

upozori izvođača radova. Da ne bi došlo do nepotrebnih nezadovoljstva, jer se radi o hvale vrijednom 

projektu. 

Ivan Rubinić pozdravlja nazočne. Ima pitanje koje postavlja već dvije godine. Misli da je krajnje 

vrijeme da mu se na pitanja odgovori. U odgovoru na vijećničko pitanje u pisanom odgovoru, a što je 

ponovio prošlu sjednicu, nije ništa odgovoreno. Ponovno se ponavljaju odgovori s kojima se ne slaže. 

Vijećnik iscrpno obrazlaže svoje zahtjeve oko dostave izvještaja i bilanci. Nije zadovoljan 

odgovorom.  Građane ne izvještavate o primljenim i utrošenim novcima, ti podaci trebaju da se vidi od 

kuda je novac došao i kuda odlazi. Iako su dostavljene bilance, nisu dostavljeni točni podaci o 

početnom stanju, tražilo se bilanca „na dan donošenja odluke o diobi“, detaljno obrazlaže. Moli 

opetovano da se dostavi dokumentacija koju su tražili. Putem viših instanci doći će do traženih 

podataka. Gdje su članovi NO raspravljali o problemima koji su postojali? Oni su prvi trebali reagirati 

i ispitati činjenice, pogotovo nakon dostavljene revizije o nepravilnostima. Ovo je zadnji puta da se s 

njegove strane raspravlja o komunalnim društvima i neće sudjelovati u radu Vijeća sve dok ne dobije 

ono što traži, predaje predsjednici pisani zahtjev. Moli da mu se dostavi traženo. 

Zvonimir Novosel postavlja pitanje svim vijećnicima - da li ste razumjeli što vijećnik traži? Na 

posljednjoj sjednici govorilo se o bilanci, koliko je obveza i drugog, ne razumije i nije dovoljno 

stručan da ovo obrazlaže. Podatke, sukladno zakonskim obvezama, može sve dobiti u Trgovačkom 

sudu, a revizija je dala svoje mišljenje. Nije razumio što još sada tražite? Ovo što ste izlagali bilo je 

puko čitanje stručnih termina koje nitko ne razumije. Dobili ste sve što ste trebali, poslan vam je i 

obrazac putem kojeg možete sve provjeriti u Trgovačkom sudu. Nemojte ulaziti u raspravu koju ne 



znate na stručnoj razini voditi ni vi niti ja. Ova tema već lagano postaje zamorna, ne razumije što se 

traži. Dostavljeno je sve što ste tražili. Ovo je zamaranje svih sa ovom temom, i nema smisla. 

Ivan Rubinić konstatira da mu nitko ne piše izlaganja, te da ne dozvoljava da ovakve izjave 

gradonačelnik daje pred ljudima. Da li ste uopće pročitali ono što ste meni poslali? Komentirate i 

pričate nešto na pamet a niste pročitali ono što mi je poslano. Nije lijepo da se tako ponašate. Od danas 

neće biti više na sjednicama Gradskog vijeća. 

Zvonimir Novosel ponavlja da je rekao da ni on kao gradonačelnik nije potpuno razumio izlaganje. 

Kad daje odgovor na vijećničko pitanje, pita struku, jer ne zna sve i nije sramota ne znati sve. Nije 

namjeravao nikog povrijediti, nego je samo konstatirao da ne razumije i ne zna odgovor jer nije 

dovoljno stručan. Nemojte izokretati teze. Moli i vijećnike da uzmu ovo u obzir. 

Ivan Rubinić napušta sjednicu Gradskog vijeća. 

            Zaključena je rasprava. 

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

Predsjednica konstatira da je na sjednici nazočno 11 od 17 članova Gradskog vijeća. 

            Za današnju sjednicu predlaže se sljedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

1. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. 

godinu, 

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

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području  

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, 

6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog 

za 2016. godinu, 

7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 

području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

9. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, 

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

Jastrebarskog za 2016. godinu, 

11. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom 

obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaduženju Grada Jastrebarskog, 



13. Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu i projekcije Proračuna za 2018.-

2019. godinu, 

14. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

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

Jastrebarskog za 2017. godinu, 

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

2017. godinu, 

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

2017. godinu, 

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

2017. godinu, 

19. Prijedlog Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 

2017. godinu, 

20. Prijedlog Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

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

Jastrebarskog za 2017. godinu, 

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

2017. godinu, 

23. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

24. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

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

Jastrebarskog za 2017. godinu, 

26. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, 

27. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31a, Jastrebarsko, 

28. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Goranu Golešiću, Kolodvorska 42, Jastrebarsko, 

29. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Miji Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska 

30. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2016., 

31. Razno.  

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) usvojili predloženi dnevni red. 

  

Željka Kovačić kazala je da se temeljem odredbi članka 74. stavka 7. Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Jastrebarskog, prije prelaska na raspravu po točkama dnevnog reda, usvaja zapisnik s prethodne 

sjednice Gradskog vijeća. 

 

USVAJANJE ZAPISNIKA S 23. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

JASTREBARSKOG 

 Otvorena je rasprava. 



 Zaključena je rasprava. 

            Zapisnik s 23. sjednice Gradskog vijeća daje se na glasovanje. 

            Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) usvojili zapisnik s 23. 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 Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

Željka Kovačić poziva v.d. pročelnicu Nadicu Žužak da uvodno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Nadica Žužak uvodno usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke. 

            Otvorena je rasprava. 

            Zaključena je rasprava. 

            Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

daje se na glasovanje. 

            Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku 

o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže 

se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

  

2. TOČKA DNEVNOG REDA: 

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

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

            Otvorena je rasprava. 

            Zaključena je rasprava. 

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

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

            Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

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

području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

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

Jastrebarskog za 2016. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

3. TOČKA DNEVNOG REDA: 



Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

            Otvorena je rasprava. 

            Zaključena je rasprava. 

            Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

            Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog 

za 2016. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

4. TOČKA DNEVNOG REDA: 

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

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

            Otvorena je rasprava. 

            Zaključena je rasprava. 

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

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

            Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

II. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na 

području  Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

II. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području  Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

5. TOČKA DNEVNOG REDA: 

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

Jastrebarskog za 2016. godinu 

            Otvorena je rasprava. 

            Zaključena je rasprava. 

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

Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

II. Izmjene i dopune Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne 

baštine Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 



II. Izmjene i dopune Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 

2016. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

6. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog 

za 2016. godinu 

            Otvorena je rasprava. 

            Zaključena je rasprava. 

            Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog 

za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

            Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

II. Izmjene i dopune Programa razvoja i potpore gospodarstvu 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

II. Izmjene i dopune Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

7. TOČKA DNEVNOG REDA: 

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

području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

            Otvorena je rasprava. 

            Zaključena je rasprava. 

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

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

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

  

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 

području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

8. TOČKA DNEVNOG REDA: 

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

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

            Otvorena je rasprava. 

            Zaključena je rasprava. 

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

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

            Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 



 

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na 

području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

9. TOČKA DNEVNOG REDA: 

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

Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na 

području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. 

godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

10. TOČKA DNEVNOG REDA: 

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

Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na 

području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2016. 

godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

11. TOČKA DNEVNOG REDA: 

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

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 



 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom 

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

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju 

na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

 

II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

  

12. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaduženju Grada Jastrebarskog 

Željka Kovačić poziva v.d. pročelnicu Nadicu Žužak da uvodno obrazloži. 

Nadica Žužak usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke, govori o projektima koja su u tijeku. Investitor 

Hrvatske ceste nije uspio još riješiti imovinsko pravne poslove vezano za rotor, projektna 

dokumentacija je gotova kao i lokacijska dozvola. Ne možemo poduzeti korake, jer nisu riješeni 

imovinsko pravni odnosi. Predlaže da se sredstva kredita prenamijene za rekonstrukciju dijela 

Radničke, s obzirom da je dokumentacija spremna, to je zapravo razlog za izmjenu Odluke. 

            Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat konstatira da mu je cijela materija poznata, daje svoje viđenje problematike, dobro je 

da smo imali spremnu dokumentaciju za Radničku. Pretpostavimo da su Hrvatske ceste iz nekog 

razloga odlučile projekt rotora staviti „na dugi štap“, kako ćemo doći do novca da se ta probije ulica 

Petra Svačića? Kad jednog dana rotor dođe na dnevni red, smoći sredstva koja sada preraspoređujemo 

za Radničku, i da se dođe do produžetka GG1? 

Zvonimir Novosel volio bi i on imati odgovor na ovo pitanje, nada se da neće biti kažnjavanja Grada. 

Većina projekata koje Hrvatske ceste vode, ne idu dinamikom koju smo mi navikli razvijati. Grad je 

već sada bio spreman izgraditi ulicu. Da ne bismo sredstva propustili, prenamjenjujemo ih za prvi 

sljedeći projekt koji je spreman i to ćemo napraviti. Nastavlja se dinamikom dalje, nada se da će ulica 

Petra Svačića brzo doći na red. Nada se da će to što su Hrvatske ceste obećale i izvršiti. Ako se 

Hrvatske ceste odluče na projekt, grad će znat odgovoriti na taj izazov. 

            Zaključena je rasprava. 

            Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaduženju Grada Jastrebarskog daje se na 

glasovanje. 

            Članovi Gradskog Vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku 

o izmjenama i dopunama Odluke o zaduženju Grada Jastrebarskog 

 

            Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaduženju Grada Jastrebarskog prilaže se zapisniku 

i čini njegov sastavni dio. 



 13. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu i projekcije Proračuna za 2018.-2019. 

Godinu 

Željka Kovačić poziva v.d. pročelnicu Nadicu Žužak da usmeno obrazloži Prijedlog Proračuna. 

Nadica Žužak usmeno obrazlaže, sve sukladno Zakonu o proračunu, a uzeta su u obzir i gospodarska 

kretanja. Ukupni primici i prihodi planiraju se zajedno s proračunskim korisnicima u iznosu 62,5 

milijuna kuna, što je povećanje od 6,9%. Planirano je konsolidirano. Analizira vrste prihoda. Rashodi 

uravnoteženi s prihodima. Uz Proračun, usvaja se i Projekcija za 2018 – 2019. kao  sastavni dokument. 

            Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat daje svoje viđenje i naglaske na Prijedlog Proračuna. Prihodi od poreza su realno 

planirani za sljedeću godinu, podgrupa povećanje razreza za kuće za odmor također je navedeno 

povećanje. Komentira ukidanje poreza na tvrtke, te ukidanju poreza na vikendice i uvođenje poreza na 

nekretnine. Nadalje analizira prihode od komunalnog doprinosa, kao i rashode – nabava nefinancijske 

imovine. O čemu se tu radi? 

Zvonimir Novosel ono što želi reći prije samog donošenja Proračuna, to je najvažniji akt svake 

jedinice lokalne samouprave, koja određuje smjer i politike razvoja. Osvrnuo se i na pressicu HDZ-a 

Gradske organizacije Jastrebarsko, na što treba jasno i glasno odgovoriti. Građani zaslužuju istinu. 

Tvrdnju da je Grad sam sebi svrha, to je stav i rečenica koja ne stoji i daleko je od istine. Ovim 

proračunom su osigurane plače i za zaposlene u upravi i proračunskim korisnicima. Ostatak se troši na 

naše sugrađane, održavanje infrastrukture, cesta, košnju trave, orezivanje živice i držanje standarda na 

visokoj razini, a stremimo da bude još i veći. Što se tiče tvrdnje da se smanjuju sredstva za mjesne 

odbore, to nije točno, na istoj su razini kao i u prošlom Proračunu, a sredstva za održavanje prometnica 

diže se za milijun kuna. Može reći da suprotno od tvrdnji, povećavaju se sredstva za poduzetnike i 

male obrtnike, ponajviše na novoj liniji kojima će se pomoći da pišu prijedloge za povlačenje sredstva 

iz fondova EU. Tvrdnje da se radi o napuhavanju proračuna i prihoda, planiramo sredstva koja su za 

kandidirane projekte ili neke državne fondove. Samo dio projekata koje namjeravamo financirati. 

Izvjesnost realizacije je upitna. Vjeruje da će biti tijekom godine rebalans na više. Može reći da se u 

gospodarskoj zoni planiraju infrastrukturni projekti, poput prometnice prema pročistaču. Mi se 

pripremamo da kao Grad sagradimo prometnicu. U društvenim djelatnostima, kulturi i sportu držimo 

istu razinu, netočno je da pričamo jedno a radimo drugo. Poštivali smo usmene upute ministra da se 

planira na lanjskoj razini. Ne zna kako će se reforma odraziti na proračun, najavljena je mjera povrata 

dijela sredstava ali nema još Zakona koja bi trebao to regulirati, to je najavljeno tek za lipanj sljedeće 

godine, što ga brine. Nema novih zapošljavanja u Gradskoj upravi u sljedećoj godini. Proračun za 

sljedeću godinu, koji je radio zajedno s kolegama, bio je jedan od najtežih proračuna za uravnoteženje, 

vodio se permisom da se ne „napuhuje“ već da se stave realne brojke. Lani u ovo vrijeme,  slušalo se o 

katastrofama, da Grad ne zna kuda ide. Danas svjedočimo da jedino projekti koji su ovisili o višoj 

razini nisu provedeni. Niti jednog jedinog pisanog prijedloga amandmana i ideje nema, prijedloga za 

poboljšanje nije vidio. Građani neka procijene tko priča a tko radi. Sljedeća godina je godina 

odricanja, nada se da će država biti obazriva prema lokalnim samoupravama, da kompenzira gubitke. 

Poziva vijećnike da podrže ovaj Prijedlog. 

            Zaključena je rasprava. 



            Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu i projekcije Proračuna za 2018.-

2019. godinu daje se na glasovanje. 

            Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

Proračun Grada Jastrebarskog za 2017. godinu i projekcije 

Proračuna za 2018.-2019. godinu 

 

Proračun Grada Jastrebarskog za 2017. godinu i projekcije Proračuna za 2018.-2019. godinu prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

  

14. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. Godinu 

            Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat konstatira da je u članku 4. u prvoj alineji, u upisana kriva godina, moli da se to 

ispravi. 

Željka Kovačić moli službe da to isprave, i s tim ispravkom akt se upućuje na glasovanje. 

            Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku 

o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

  

15. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 

Jastrebarskog za 2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 

Jastrebarskog za 2017. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli  

 

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

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

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

 



16. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog 

za 2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. 

godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture na  

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

17. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog 

za 2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 

2017. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

Program gradnje komunalnih vodnih građevina na  

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

Program gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

18. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 

2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 

2017. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

Program zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 



Program zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2017. godinu prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

19.TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 

2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 

2017. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

Program javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

Prijedlog Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2017. 

godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

20. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu daje 

se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

Program razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

Program razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu prilaže se zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

 

21. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada 

Jastrebarskog za 2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada 

Jastrebarskog za 2017. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima na  

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 



Program javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

22. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog 

za 2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

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

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na 

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

23. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

Program javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

Program javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

24. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

Program javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 



Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

25. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada 

Jastrebarskog za 2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada 

Jastrebarskog za 2017. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

Program javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na  

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

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

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

 

26. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 

            Otvorena je rasprava. 

            Zaključena je rasprava. 

            Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra daje se na glasovanje. 

            Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra 

 

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

  

27. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31a, Jastrebarsko 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31a, Jastrebarsko daje 

se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

Odobrenje za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31a, Jastrebarsko 

 

Odobrenje za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31a, Jastrebarsko prilaže se zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 



28. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Goranu Golešiću, Kolodvorska 42, Jastrebarsko 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Goranu Golešiću, Kolodvorska 42, Jastrebarsko daje 

se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

Odobrenje za prigodnu prodaju Goranu Golešiću, Kolodvorska 42, Jastrebarsko 

 

Odobrenje za prigodnu prodaju Goranu Golešiću, Kolodvorska 42, Jastrebarsko prilaže se zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

 

29. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Miji Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Miji Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (12 glasova ZA) donijeli 

 

Odobrenje za prigodnu prodaju Miji Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska 

 

Odobrenje za prigodnu prodaju Miji Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

30. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2016. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2016. gradski su vijećnici primili 

na znanje. 

 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2016. prilaže se zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

31. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Razno 

 Otvorena je rasprava. 

Marijan Bernat pitao je da li će gradski vijećnici primiti neki poklon povodom blagdana? 



Zvonimir Novosel kazao je da imamo predviđene poklone, do kraja godine će biti sve isporučeno. 

Zahvaljuje svima na suradnji u ovoj godini, koja nije bila laka. Ne vidi ništa loše ako ponekad imamo 

različita razmišljanja, jer nas ona mogu oplemeniti. Zahvaljuje vijećnicima na doprinosu, čestita 

blagoslovljen Božić i sretnu i uspješnu 2017.godinu. 

Željka Kovačić zahvaljuje na sudjelovanju na sjednici. Čestita Božić i Novu 2017. godinu, te poziva 

na kratko druženje nakon ove sjednice. 

 Zaključena je rasprava. 

 

Dovršeno u 19:25 sati. 
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