
 

                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

  GRAD JASTREBARSKO 
GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 024-01/22-01/03 

URBROJ: 238-12-22-2 

Jastrebarsko, 17. lipnja 2022. 

  

ZAPISNIK 

sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održane 17. lipnja 2022. godine u 18,00 

sati u Centru za kulturu Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 9, Jastrebarsko. 

 Sjednica je javna. 

 Sjednicom predsjedava Leon Bastašić, predsjednik Gradskog vijeća Grada 

Jastrebarskog. 

 

NAZOČNI ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA: Leon Bastašić, Milenko Kordić, Domagoj 

Šlat, Milan Frkonja, Lidija Šerić, Nedeljko Bujan, Jadranka Domjančić, Andrej Krlin, Matej 

Jambrović, Željka Božić, Michael Sharp i Robert Gomerac, Anđelko Reparinec. 

 

OPRAVDANO NENAZOČNI ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA: Božidar Hrvoj, 

Valentina Jagunić. 

 

NAZOČNI DUŽNOSNICI: Zvonimir Novosel, gradonačelnik Grada Jastrebarskog i 

Nikolina Ribarić, zamjenica gradonačelnika Grada Jastrebarskog.  

 

OSTALI NAZOČNI: Nadica Žužak, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i 

društvene djelatnosti; Irena Strmečki, pročelnica Upravnog odjela za imovinsko-pravne 

poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša; Višnja Koter, službenica 

ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za financije; Zdravko 

Režek, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i fondove EU, Maja Gornik, zamjenica 

pročelnice; Petra Aralica, voditeljica Odsjeka, Andreja Mahečić, referentica; Jadranka 

Stojković, ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“, Alen Zelenović, predsjednik „Savjeta 

mladih“; Iva Barač, ravnateljica Glazbene škole Jastrebarsko; predstavnici medija: TV 

TREND i MREŽA TV; Ivica Krčelić - “Jaska.hr” i Jelena Popović - “Radio Jaska“. 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

Leon Bastašić otvorio je sjednicu, pozdravio nazočne i konstatirao da je na sjednici nazočno  

12 od 15 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.   

 

Sukladno članku 60. Poslovnika o radu Gradskog vijeća, otvara aktualni sat. 
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AKTUALNI SAT: 

Otvorena je rasprava. 

Anđelko Reparinec je pitao kada je u planu izgradnja nogostupa u Donjem Desincu? Postoji li 

plan proširenja groblja u Gornjem Desincu i kada bi mogli očekivati početak radova? 

Zvonimir Novosel pozdravlja nazočne, a posebno predstavnika Savjeta mladih. Što se tiče 

nogostupa u Donjem Desincu, potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu i ostalu 

dokumentaciju, izrađena je projektna dokumentacija, planira se nogostup kroz cijelo naselje. 

Radovi će djelomice biti vezan dinamikom Hrvatskih voda, odnosno njihovih radova. Vezano 

za groblje u Gornjem Desincu, postoji plan za to već nekoliko godina, rješavali su se 

imovinsko pravni odnosi, groblje je popunjeno i potrebno je osigurati proširenje, biti će 

prioritet što se tiče ulaganja u groblja. 

Nedeljko Bujan ima pitanja vezano za elementarnu nepogodu 2. lipnja ove godine. Pored 

redovnih problema koje donosi takva situacija, imamo problem i sa zbrinjavanjem azbestnih 

ploča. Što se tiče asfaltiranja nerazvrstanih cesta, da li se može očekivati sanacija tih cesta? 

Zvonimir Novosel što se tiče elementarne nepogode, štete su velike, osim šteta na 

poljoprivredi, uništeno je i puno krovova, shvaća problem jer su krovovi pokriveni azbestnim 

pločama u većini slučajeva. Na reciklažnom dvorištu, dva puta godišnje preuzima se do 200 

kg azbestnih ploča, kao Grad ćemo morati obaviti razgovor s koncesionarom, koordinirati da 

se ne nose materijali nekontrolirano, da se procijeni količina i da se dogovori način 

preuzimanja. Mogu se zbrinjavati i u CIOSU na Jankomiru, zbrinjavanje azbestnih ploča 

strogo je regulirano zakonski. Poziva građane da se ne ide pojedinačno, već kada ploče budu 

skinute s krovova da se s koncesionarom dogovori način i mjesto za zbrinjavanje tog opasnog 

otpada. Grad tu neće izmaknuti leđa, nemamo trenutno mogućnost sami to zbrinuti, ali ćemo 

pomoći. Što se tiče asfaltiranja nerazvrstanih cesta sada su raspisana dva natječaja, jedan za 

cestu Prilipje - Vranovdol, a drugi za Bukovac. Što se tiče ostalih prometnica, u fazi smo 

izrade rebalansa proračuna, drugi val natječaja biti će u jesen, jedan od prioriteta je i naselje 

Guci. Angažirani su projektanti za sve prometnice kojima su potrebne rekonstrukcije, bile 

asfaltirane ili ne. 

Michael Sharp pozdravlja građane koji prate sjednicu online, a onda i sve ovdje nazočne. 

Pitao je što je sa stanicom za mjerenje kvalitete zgrada kod zgrade Kemis koja se planirala? 

Izjavljeno je da je stanica u Proračunu. Da li se stanica kupila ili nije, ako nije zašto? 

Irena Strmečki odgovara da je Grad prijavio na natječaj tri mjerne stanice te da su bespovratna 

sredstva odobrena u iznosu od 30%, jedna od mjernih stanica postaviti će biti kaj Kemisa, radi 

se na realizaciji, nabavljaju se 3 mjerne stanice. Za ostale dvije mjerne stanice naknadno će se 

odrediti lokacije. 

Matej Jambrovićima pitanje vezano uz elementarnu nepogodu 2. lipnja, pitanje g. Režeku 

kakva su daljnja postupanja uz navedenu elementarnu nepogodu. Kada se mogu očekivati 

procjenitelji da građani malo više saznaju o postupku. Kada kreće rekonstrukcija cesta u 

samom gradu Jastrebarskom, npr. ulice uz osnovnu i srednju školu - Bakačeva, Starčevićeva, 

Holjevčeva? Ceste nisu sigurne. 

Zdravko Režek kronološki obrazlaže aktivnosti vezane uz neviđenu elementarnu nepogodu 

koja je zadesila dio grada 2. lipnja ove godine, razmjeri štete su veliki. Sukladno Zakonu o 

prirodnim nepogodama upućen je Županiji zahtjev, a 7. lipnja je proglašena prirodna 

nepogoda, u zakonskom roku zaprimljeno je 400-tinjak prijava oštećenika, dvjestotinjak 

prijava za građevinske objekte, 85 na automobilima i nešto preko 100 na štetama u 

poljoprivredi. Pored našeg područja, dio Zagorske županije zadesila je slična nepogoda. Vlada 

RH je odredila izvanrednu pomoć od 54 milijuna kuna. Bio na sastanku u Ministarstvu 

poljoprivrede, općinska i gradska Povjerenstva trebaju unijeti prijave u sustav i procijeniti 

štete. Krajnji rok je 50 dana od proglašenja prirodne nepogode, nastojati će ubrzati i ukucati u 

registar. Nada se da će i druga povjerenstva uspjeti to obaviti, sukcesivno udjelu će se, nada 
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se, štete rasporediti i u postotku će se na pojedince dijeliti. Ovo je izvanredna situacija, isplata 

te naknade za poljoprivredu ide prema zakonski propisanim kriterijima. Osigurane kulture 

nemaju pravo na naknadu štete. Nepoznanica su štete na nekretninama i infrastrukturi, za to 

za sada nema informacija. Procjenjujemo štetu na 20 milijuna kuna, koliko će stvarna šteta 

biti, ona će biti javno objavljena. Cijene prinosa i cijena koje su unutar sustava iskazane, 

manje od tržišnih cijena, to treba naglasiti.  

Zvonimir Novosel navodi da mnogo ulica treba rekonstrukciju osim navedenih. Hrvatske 

ceste nisu vratile ulicu Kralja Tomislava u prvobitno stanje. Kada se radio rotor na Trešjevci, 

sav promet je išao tom ulicom, te je bilo sporazumom utvrđeno da će oni o vlastitom trošku 

sanirati prometnicu. Ul. V. Holjevca neće ići u sanaciju, jer je nju potrebno rekonstruirati za 

što je potrebna građevinska dozvola. Treba napraviti spoj s ulicom uz srednju školu.  

Michael Sharp prije nego postavlja pitanja, upućuje kritiku predsjedniku Gradskog vijeća 

Leonu Bastašiću, smatra da nije bio u redu kako je vodio prošlu sjednicu odnosno aktualni sat, 

pokušali ste izbjeći nezgodna pitanja za vašeg šefa stranke. 

Leon Bastašić moli da se postave pitanja za današnju sjednicu, odnosno za današnji aktualni 

sat. Na prošlu sjednicu ste zakasnili i isteklo je vrijeme za aktualni sat dok su pitanja došla na 

red.  

Michale Sharp navodi da bi trebalo voditi sjednicu na način da se svima omogući postavljanje 

pitanja. Što je kasnio i što su njegova pitanja bila zadnja, to nije bitno, ima svoje razloge zašto 

je kasnio.  

Leon Bastašić uvažava sve navedeno, ali definirano je Poslovnikom koliko traje aktualni sat, 

na koliko pitanja ima vijećnik pravo i moli da se postave pitanja za aktualni sat. Ovom 

raspravom sada idućem vijećniku oduzimamo dio aktualnog sata. Za ovakve rasprave postoji 

točka „Razno“, moli da poštuje Poslovnik. 

Michael Sharp navodi da se ne uvažavaju njegovi argumenti, vezano uz Poslovnik bilo je 

pitanja oko izmjena u istom, trebalo bi uvrstiti dopune. Postavlja pitanje što je sa stočnim 

sajmom i kada se misli vratiti? Poslao je i dopis vezano uz to, odgovoreno je da održavanje 

sajma ne odgovara nekim EU normama. Da li je problem zadovoljiti uvjete pa da se stočni 

sajam vrati? Drugo pitanje odnosi se na kapelu na Cvetkovačkom groblju, ima li sredstava da 

se obnovi? Kapela je u derutnom stanju, ne služi ničemu. 

Zvonimir Novosel daje odgovor, da ne bi ostalo „visiti u zraku“, nema nezgodnih pitanja, no 

postoji procedura i ne vidi problem u postavljanju pitanja, mogao ih je vijećnik postaviti 

danas. Ne održavanje stočnog sajma nije samo posljedica potrebe ulaganja, nego i 

katastrofalnog stanja u poljoprivredi u Hrvatskoj općenito. Sajam zbog sajma nema smisla, 

nego mora postojati ponuda i potražnja i Grad bi to podržao. Pitanje je tko bi na tom sajmu 

izlagao? Grad je dugi niz godina imao određene mjere u stočarstvu. Poljoprivredna politika je 

strateška na nivou države, mi je možemo malo dodatno unaprijediti na terenu, a na terenu je 

jako loše. Nažalost, na prste jedne ruke se mogu nabrojati poljoprivredni proizvođači. 

Ulaganje da, zakonski propisi se postrožuju i za proizvođače, ali mi ih moramo provoditi, ako 

ima potrebe onda će se riješiti, ali ne za prekupce iz drugih krajeva Hrvatske. Što se tiče 

kapele, ima sredstava. Upravlja se sa 13 groblja, godinama se na neke objekte nije ulagalo 

ništa. Za neke od objekata vrijede konzervatorske propozicije. Što se tiče konkretnog pitanja, 

nije problem naručiti troškovnik sanacije i da kad budemo znali taj odgovor, ne vidi razloga 

da jednu od tih kapela ne bude i ta na Cvetkovačkom groblju. Pitanje će smatrati kao 

inicijativu, daje uputu da nadležni Upravni odjel i tvrtka Groblja Jastrebarsko naprave 

troškovnik za sanaciju. 

Michael Sharp ima dopunu što se tiče kapele, drago mu je da će se uzeti kao inicijativa. 

Cvetković je dosta zaobiđen u mnogim stvarima, o nekima smo već razgovarali na sjednicama 

Gradskog vijeća. Ne slaže se s konstatacijom o prekupcima, građanima se onemogućuje 

dolazak do domaće robe. Smatra da je ukidanje sajma također utjecalo na smanjenje 
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poljoprivredne proizvodnje. Neka se razmisli o sajmu, da se omogući ljudima dolazak, pa da 

se vidi da li će dolaziti ili ne, možda to nekog potakne na ponovno bavljenje stočarstvom, 

poljoprivredom. S obzirom da će se raditi vrtić i škola, boji se da će se ukinuti i sajam, kao 

dio tradicije. Apelira da se tradicija sačuva. 

Zvonimir Novosel se ne slaže sa tvrdnjom da je Cvetković zaobiđen, navodi ulaganja u sklopu 

aglomeracije i ostale projekte koji su provedeni. U Cvetkoviću ima još dosta posla za raditi, 

ali da je netko zaobiđen, ne slaže se. Što se tiče igrališta kod škole i slično, održan je sastanak 

sa Zagrebačkom županijom koja je vlasnik zemljišta, osnivač škole. Čekamo da vlasnik i 

osnivač naprave prvi korak, trebaju se znati ovlasti. Ne peremo ruke, čekamo da nakon 

sastanka koji je održan dobiju povratnu informaciju, još se ništa nije pomaklo. Mjesni odbor 

se također bori. Sve potrebe gradskih naselja su važne jednako. Već treći puta je dobio 

povjerenje građana, pa valjda ljudi imaju vjere da se nešto radi. Trude se, područje je veliko, 

nije za zamjeriti. 

Andrej Krlin na prošloj sjednici se rebalansom osiguralo sredstva za radove na ŠRC Centrala, 

tražio je troškovnik koji mu nije dostavljen. Moli da mu se dostavi. Drugo pitanje, vezano uz 

prijenos sjednica u živo, u kojoj fazi su opsežnije izmjene Poslovnika o radu Gradskog vijeća?  

Zvonimir Novosel odgovara što se tiče radova na ŠRC Centrala, radovi su u tijeku. Zamolio 

bi gradske službe da paze da se vijećnicima dostavljaju materijali koje su tražili. 

Nadica Žužak točno je da se radila izmjena Poslovnika vezano za prijenos sjednica online. 

Radna verzija Poslovnika je gotova, prilagodbe su rađene i vezano uz novu Uredbu o 

uredskom poslovanju te digitalizaciju, na nekoj od narednih sjednicama predstaviti će se 

elektroničko glasovanje i podnošenje amandmana, kako ne bismo stalno imali izmjene i 

dopune sada ćemo imati velike izmjene. Raspraviti će se sa svim predstavnicima stranaka i 

nezavisnim vijećnicima u Gradskom vijeću. 

Andrej Krlin nada se da će imati priliku prokomentirati radnu verziju. 

Leon Bastašić navodi da je cilj izraditi jednu sveobuhvatnu izmjenu, potpuno novi Poslovnik. 

Govorio je i o sukobu interesa, ako ima koji vijećnik da nije poslao tu obavijest moli da to i 

učini. 

 Zaključena je rasprava.  

 

Predsjednik Gradskog vijeća Leon Bastašić konstatira da je sada na sjednici nazočno 13 

članova Gradskog vijeća, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.  

 

Za današnju sjednicu predložen je sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Jastrebarskog za 2021. 

godinu 

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne 

infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na 

području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju 

Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa razvoja potpore gospodarstvu Grada 

Jastrebarskog za 2021. godinu 
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8. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 

području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

9. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog 

10. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom 

obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

11. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na 

području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

12. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada 

Jastrebarskog za 2021. godinu 

13. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih grada 

Jastrebarskog za lipanj – prosinac 2022. godine 

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Jastrebarskog za 

2022. godinu 

15. Razno. 

 

Leon Bastašić konstatira da je u međuvremenu pristigao prijedlog za dopunu današnjeg 

dnevnog reda po hitnom postupku točkom: „Prijedlog Zaključka o osiguranju financijskih 

sredstava do iznosa ukupnih troškova provedbe projekta „Obnova i revitalizacija dvorca 

Erdoedy u Jastrebarskom“, KK.06.2.206.0008“. Poziva pročelnicu da usmeno obrazloži ovaj 

prijedlog. 

Prijedlog dopune dnevnog reda po hitnom postupku daje se na glasovanje.  

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (13 glasova ZA) prihvatili opravdanost hitnog 

postupa odnosno dopunu dnevnog reda po hitnom postupku, te se navedena točka uvrštava 

pod redni broj 14. današnjeg dnevnog reda. 

 

Prijedlog dopunjenog dnevnog reda daje se na glasovanje.  

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (13 glasova ZA) usvojili sljedeći: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Jastrebarskog za 2021. 

godinu 

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu 

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne 

infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na 

području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju 

Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa razvoja potpore gospodarstvu Grada 

Jastrebarskog za 2021. godinu 

8. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 

području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

9. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog 

10. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom 

obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 
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11. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na 

području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

12. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada 

Jastrebarskog za 2021. godinu 

13. Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih grada 

Jastrebarskog za lipanj – prosinac 2022. godine 

14. Prijedlog Zaključka o osiguranju financijskih sredstava do iznosa ukupnih troškova 

provedbe projekta „Obnova i revitalizacija dvorca Erdody u Jastrebarskom“, 

KK.06.2.206.0008 

15.  Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Jastrebarskog za 

2022. godinu 

16. Razno. 

 

Leon Bastašić navodi da se temeljem odredbi članka 75. 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 6. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

JASTREBARSKOG 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (13 glasova ZA) usvojili zapisnik sa 6. 

sjednice Gradskog vijeća. 

 

 Prije prelaska na raspravu po točkama dnevnog reda, konstatirano je da su o točkama 

dnevnog reda raspravljali i matični Odbori, te da su svi materijali vijećnicima bili dostupni 

putem aplikacije e-sjednice. 

 

Ad 1.) Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Jastrebarskog za 

2021. godinu 

Leon Bastašić poziva Višnju Koter da usmeno obrazloži ovaj Prijedlog. 

Višnja usmeno obrazlaže Prijedlog Godišnjeg izvještaja, kojeg su vijećnici dobili u 

materijalima za današnju sjednicu. 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Jastrebarskog za 2021. 

godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (9 glasova ZA i 4 SUZDRŽAN) donijeli 

 

Zaključak 

o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju 

Proračuna grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

 

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Jastrebarskog za 

2021. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.  

 

Ad 2.) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu 

Leon Bastašić poziva Višnju Koter da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Višnja Koter usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke. 
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Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (9 glasova ZA i 4 SUZDRŽAN) donijeli 

 

Odluku o raspodjeli rezultata za 2021. godinu 

 

Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 3.) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

Leon Bastašić daje prijedlog da se objedini rasprava za točke dnevnog reda od broja 3. do 

broja 12., te da se kasnije o svakoj točki pojedinačno glasa. 

Prijedlog da se objedine rasprave za točke dnevnog reda od 3. do 12. daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (13 glasova ZA) prihvatili ovaj prijedlog.  

Otvorena je rasprava za točke od rednog broja 3. do rednog broja 12. dnevnog reda. 

Zaključena je rasprava za točke od rednog broja 3. do rednog broja 12. dnevnog reda. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu daje se na 

glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (9 glasova ZA i 4 SUZDRŽAN) donijeli 

 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni 

dio. 

 

Ad 4.) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja 

komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne 

infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (9 glasova ZA i 4 SUZDRŽAN) donijeli 

 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području 

Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 5.) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na 

području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na 

području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (9 glasova ZA i 4 SUZDRŽAN) donijeli 
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Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području 

Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na 

području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 6.) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom 

razvoju Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju 

Grada Jastrebarskog za 2021. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (9 glasova ZA i 4 SUZDRŽAN) donijeli 

 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada 

Jastrebarskog za 2021. godinu 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom 

razvoju Grada Jastrebarskog za 2021. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 7.) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa razvoja potpore gospodarstvu Grada 

Jastrebarskog za 2021. godinu 

Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa razvoja potpore gospodarstvu Grada 

Jastrebarskog za 2021. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (9 glasova ZA i 4 SUZDRŽAN) donijeli 

 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja potpore gospodarstvu Grada 

Jastrebarskog za 2021. godinu 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa razvoja potpore gospodarstvu Grada 

Jastrebarskog za 2021. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 8.) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 

području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (9 glasova ZA i 4 SUZDRŽAN) donijeli 

 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 

području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim 

djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

Ad 9.) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području 

Grada Jastrebarskog 
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Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (9 glasova ZA i 4 SUZDRŽAN) donijeli 

 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na  

području Grada Jastrebarskog 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području 

Grada Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 10.) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom 

umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom 

obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (9 glasova ZA i 4 SUZDRŽAN) donijeli 

 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom 

obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom 

umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 11.) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 

na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na 

području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (9 glasova ZA i 4 SUZDRŽAN) donijeli 

 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na 

području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 

na području Grada Jastrebarskog za 2021. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni 

dio. 

 

Ad 12.) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području 

Grada Jastrebarskog za 2021. godinu 

Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada 

Jastrebarskog za 2021. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (9 glasova ZA i 4 SUZDRŽAN) donijeli 

 

Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada 

Jastrebarskog za 2021. godinu 
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Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području 

Grada Jastrebarskog za 2021. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 13.) Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih grada 

Jastrebarskog za lipanj – prosinac 2022. godine 

Leon Bastašić navodi da je Program rada dostavljen u materijalima za sjednicu. Ovdje je 

predstavnik Savjeta mladih, ako ima dodatnih pitanja, on će odgovoriti. 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih grada 

Jastrebarskog za lipanj – prosinac 2022. godine daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (12 glasova ZA i 1 SUZDRŽAN) 

donijeli 

 

Odluku 

o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih grada Jastrebarskog  

za lipanj – prosinac 2022. godine 

 

Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih grada Jastrebarskog za lipanj – 

prosinac 2022. godine prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 14.) Prijedlog Zaključka o osiguranju financijskih sredstava do iznosa ukupnih 

troškova provedbe projekta „Obnova i revitalizacija dvorca Erdody u Jastrebarskom“, 

KK.06.2.206.0008 

Leon Bastašić poziva pročelnicu Nadicu Žužak da usmeno obrazloži prijedlog Zaključka. 

Nadica Žužak usmeno obrazlaže prijedlog Zaključka, te je kronološki navela postupke koji su 

prethodili do danas, do trenutka kada treba donijeti Odluku o odabiru izvođača za obnovu 

dvorca. Prilikom prijave, ukupna vrijednost projekta iznosila je više od 73 milijuna kuna, a po 

provedenom postupku javne nabave na koji je pristigla samo jedna ponuda, taj iznos se 

povećao na iznos koji premašuje vrijednost projekta pa se ovim Zaključkom Grad 

Jastrebarsko obvezuje da će osigurati sredstava do iznosa ukupnih troškova provedbe projekta 

a koji u najvećem dijelu obuhvaćaju izvođenje radova na obnovi i revitalizaciji dvorca 

Erdody. Navodi da je Gradonačelnik odradio niz sastanaka na ovu temu, još će on osobno dati 

svoje obrazloženje. 

Otvorena je rasprava. 

Anđelko Reparinec zanima ga nekoliko stvari vezano uz nabavu oko obnove dvorca. Pošto je 

za radove pristigla samo jedna ponuda koja je iznad procijenjene vrijednosti projekta, da li je 

postojala mogućnost da se poništi ovaj natječaj i raspiše novi, kako bi pristigla još koja 

ponuda koja bi bila možda i jeftinija. Ako se Grad još dugoročno zaduži, to bi bilo 

107.500.000,00 kn ukupnog kreditnog zaduženja, koliko godina bi se kredit vraćao i koliko 

godišnje bi trebalo izdvojiti samo za vraćanje kredita? Nije li to malo previše dugoročnog 

zaduženja za Jastrebarsko? 

Andrej Krlin navodi da je ova točka usko povezana sa idućom, uvodno je rečeno da je 

Gradonačelnik odradio niz razgovora vezano uz financiranje projekta, trebali bi znati o čemu 

se točno radi da znamo kako glasati. Radi se o povećanju sredstava za financiranje ovog 

projekta u iznosu većem za 43 milijuna kuna, smatra da ovo treba najprije dobro obrazložiti 

prije glasovanja. 

Michael Sharp s obzirom na cjelokupnu situaciju u Hrvatskoj i svijetu, vidimo što se događa, 

velika je inflacija, cijene idu gore, ne znamo što će biti u budućnosti. Predlaže da se razmisli o 

provođenju projekta obnove dvorca, odnosno da se ostavi za neka bolja vremena. Veliki je 
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teret za Grad uzimanje novog kredita uz već postojeće, jer građani će otplaćivati kredit. 

Predlaže da se tema odgodi, da se sazove tematska sjednica i da se dostave svi dostupni 

materijali vijećnicima, da se vidi što je dogovarano. Ne treba srljati, budućnost je neizvjesna. 

Moli da Gradonačelnik dodatno obrazloži, budući je bolje upućen u cijelu temu. Navodi da će 

glasati protiv ovog Zaključka, smatra da Grad trenutno ima većih potreba o čemu će govoriti 

pod točkom „Razno“, a svi ste dobili i prijedlog amandmana Gorana Navoja, apelira da se 

razmisli o drugim potrebama više socijalne tematike i potreba građana. Dvorac ako se i 

napravi, tko zna što će s njim biti i kako će se njime upravljati, hoće li na kraju ta investicija 

biti isplativa.  

Robert Gomerac s obzirom da se radi o tako velikoj svoti novca, Grad sigurno ima razrađene 

planove i ne ulazi u projekt bez da se dobro promislilo, pa ga zanima namjena dvorca i 

održivost dvorca. 

Zvonimir Novosel pozdravlja nazočne, zahvaljuje svim vijećnicima na sudjelovanju u 

raspravi i postavljenim pitanjima, navodi da se u ovakve teme ne ulazi tek tako, pokušati će 

kronološki proći temu prema postavljenim pitanjima. U postupku nabave bilo je 

zainteresirano 7-8 tvrtki, s obzirom na karakteristike to je bio međunarodni natječaj objavljen 

u oglasniku EU, očekivali su više ponuda ali pristigla je samo jedna, i to iznad procijenjene 

vrijednosti. Obnova dvorca je zahtjevan projekt, ponavljanje natječaja nije opcija. Radila se 

analitika gdje se razmišljalo da se iz troškovnika izbace stavke koje nisu presudne za 

dobivanje uporabne dozvole, no obnova se radi po strogim propozicijama i nadzorom 

Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, sve ono što je bio uvjet da projektom bude 

uključeno je unutra i zapravo se nema što izbaciti što bi moglo dovesti do pojeftinjenja. Teško 

je reći što bi bilo kad bi bilo. Vrlo bitna činjenica je ta da je ovo, usudio bi se reći, posljednji 

vlak za naš dvorac. Put do ovog trenutka trajao je 12 godina, od početka pa do danas. Obnova 

takvih objekata je iznimno zahtjevna, u tom periodu bilo je nekoliko mogućnosti za 

financiranja ali s malim potporama. Prvi, jedini i zadnji natječaj je bio ovaj na koji se moglo 

prijaviti ostvarili smo 50% i još 10% od Državnog fonda koji financira nacionalnu 

komponentu EU projekata. Nije siguran da bi ih u sljedećem financijskom razdoblju bilo 

moguće ponovno osigurati. U ovom projektu ciklus od prijave na natječaj do potpisivanja 

ugovora trajala je 2,5 godine. Svjestan svega, nema niti hrabrosti niti mogućnost građanima 

reći da odustajem od ovog projekta, uloženo je previše vremena i novaca, to je najvrjedniji 

objekt, spomenik kulture koji imamo u Jastrebarskom, nema pravo da ga pusti da potpuno 

propadne. Na pitanje o iznosu kredita, da li je taj kredit je prevelik? Je, ali je siguran da se za 

sva ta sredstva nećemo morati kreditno zadužiti, međutim da bismo zaključili ugovor s 

izvođačima moramo imati zatvorenu financijsku konstrukciju. U ovom trenutku je činjenica i 

na papiru stoji da ćemo ostatak sredstava riješiti kreditom, međutim zadnjih 2—3 godine 

intenzivno o ovom projektu razgovaramo i sa ministarstvima i sa Županijom. Do nedavno 

nismo imali niti spoznaju niti nadu da će nam netko u ovome dodatno pomoći. Nalazimo se na 

kraju financijskog razdoblja i svi projekti koji se moraju izvesti financirani europskim 

novcem u ovom razdoblju moraju biti završeni do 31. prosinca 2023. godine. Ovaj aranžman 

koji nudimo je „zadnja slamka spasa“ ukoliko nam svi okrenu leđa, a siguran je da se to neće 

desiti. Na kraju financijskog razdoblja od puno projekata se odustaje, ostati će neiskorištenih 

sredstava u cijeloj Hrvatskoj. Dato nam je do znanja da će se projektima osigurati dodatno 

financiranje kako Hrvatska ne bi vraćala neiskorišten novac Europi. Imaju godinu i pol dana 

da osiguraju dodatna sredstva. Vezano za inflaciju - to je najbolje pitanje, može biti još gore. 

Svi poremećaji koji su se dogodili reflektirali su se na sve. Smatra da nemamo pravo odustati i 

reći da se nismo usudili. Što se zasebne sjednice tiče, nema problema ali postoje rokovi koji 

su u ugovoru za završetak radova. Nakon što donesemo ovaj Zaključak krećemo u postupak 

ugovaranja poslova i uvođenje u posao. Svi koji će biti protiv, imaju pravo biti protiv i imati 

svoj stav i javno izraziti. Ono što moli, razmislite da je ovo povijesna sjednica, pričamo o 
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najvećem projektu u povijesti grada. Ili ćemo biti zapisani kao oni koji nemaju hrabrosti ili 

kao oni koji su zaslužni kao hrabri odvažni i sposobni ljudi.  

Andrej Krlin konstatira da Gradonačelnik ima većinu i donijeti će Zaključak, drugi dio su oni 

koji su završili u oporbi, koji su također dobili povjerenje određenog broja građana. Ne znamo 

što slijedi, kakva će biti inflacija, kako će biti i treba voditi računa o tome što će biti na jesen. 

Ipak će određeni iznos biti kredit i pasti će na teret građana. Građani će biti ti koji će to 

financirati. Ne može u ovom trenutku podržati ovakvu odluku o dodatnom zaduženju. To ne 

znači da ne znaju kolika je vrijednost dvorca, da su protiv obnove, naglašava da su oni protiv 

visokog zaduženja. 

Michael Sharp biti hrabar ili razuman ovdje je dilema. Želi biti razuman, sada kada diže ruku 

za novac građana biti će razuman. Shvaća priču, lijepo je iznesena, nije protiv dvorca ali u 

ovoj situaciji kada su cijene išle gore a ići će još, kad se digne kredit i krene se s obnovom, 

može se dogoditi veliki skok cijena pa će se raspravljati o novoj nabavi novca. Glasati će 

protiv. Snosi odgovornost za svojih 406 glasača, kao što i g. Krlin snosi odgovornost za svoje 

glasače. Da li će većina građana imati koristi od uređenja dvorca? Smatra da je Grad imao i 

prije fijaska s ulaganjima. Daje primjer paviljona u perivoju koji je preplaćen, propada, boji se 

da će tako biti i s dvorcem. Onakav veliki prostor dvorca, da bi se sve platilo, grijanje, 

hlađenje trebao bi imati 100% komercijalnu namjenu da bi sam sebe financirao i na kraju 

krajeva i taj kredit djelomično otplaćivao. 

Zvonimir Novosel govorilo se o „teretu građana“, navodi da sve što ovaj Grad radi je na teret 

građana. Daje primjer ceste u gospodarskoj zoni, vrtića u Desincu, mrtvačnice u Svetoj Jani, 

unatoč protivljenju oporbe, ti krediti su vraćeni i sve je u funkciji. Da li je to sad netko 

spomenuo u raspravi? Siguran je da je 90% građana za obnovu dvorca. Put do cilja nije brz i 

lak, 12 godina je prošlo od početka pa do danas. Išlo se korak po korak. Varijanta „ja sam za 

ali ću bit protiv“ ne drži vodu. Nema stotine mogućnosti, daje primjere, nema npr. pet lokacija 

za školu. Ovo nije lako, ali je donio odluku, spreman je prihvatiti tu odgovornost, idemo u to 

hrabro i odvažno. Paušalno se priča o nekim stvarima, povodljivi ste, ne znate dovoljno o 

temi, malo se informirajte. Nemamo svi iste ukuse i ne može se svima sve svidjeti, vezano uz 

paviljon, njemu osobno se paviljon sviđa jer je drugačiji, ljudi su paviljon počeli koristiti, 

sjede na prostoru za sjedenje, druže se. Budite oprezni s konstatacijama o preplaćenosti jer je 

proveden javni natječaj, plaćeno je europskim novcem i prošle su stroge kontrole. Dvorac 

vrijedi tisuću puta više od ovoga koliko ćemo ga platiti. Dvorac nije mogao biti 

komercijaliziran, opet poziva vijećnika da se upozna s temom, sukladno propozicijama 

natječaja dvorac mora biti minimalno 80% u javnoj namjeni. Natječaj i dokumentacija su 

javno dostupni, pa pročitajte i informirajte se. Glasajte po savjesti i s time se nosite do kraja 

mandata. 

Michael Sharp navodi da je rasprava otišla u obračun s neistomišljenicima, a što se tiče 

paviljona ima 820 stranica o cijelom projektu, govori o troškovniku i provedenom natječaju. 

Reći da ne zna baš ništa o tome nije točno. Što se tiče dvorca, napravio je usporedbu da bi 

dvorac bio isplativ, trebao bi biti komercijaliziran, nije to rekao zato što ne zna što piše u 

natječaju, to je rekao kao konstataciju. Govoriti da smo protiv, ne, nismo protiv. Istina je da je 

to jedan dragulj, ali nije trenutak. Obnoviti ga da, ali u ovom trenutku imamo puno većih 

briga. Boji se da će kasnije biti problema, sjednica se snima i ući će u zapisnik, netko će 

snositi odgovornost.  

Zvonimir Novosel ne smatra ovo prepucavanjima na osobnoj razini, svatko ima svoje 

mišljenje i rekao je što je rekao, stoji iza svojih stavova. Razlika je što vi postavljate pitanja a 

ja dajem odgovor. Postavlja pitanje ako sad nije vrijeme za obnovu recite mi vi kada, kako i 

na koji način? Imate odgovore na ta pitanja? Ja ću vam na sva ta pitanja reći: ne znam, teško i 

upitno da li više ikad, i stoji iza tih riječi. Njegov posao je odgovornost. Ne prijeti nikome, 

samo je izrekao svoj stav. Nemojte shvaćati osobno što se kaže za govornicom.  
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Domagoj Šlat navodi da ovaj projekt nije od jučer, ovaj se projekt priprema dugo napravljene 

su studije isplativosti, projekti konzervatorskih radova i ostale pripremne radnje. Kad se 

gleda, nije nikad vrijeme, kad treba dići kredit uvijek postoji grč. Daje primjer rotora kod 

nadvožnjaka koji je isto bio proglašen uzaludnim ulaganjem a danas se njime vozi 15000 

vozila. Treba biti hrabar, smatra da je najbolja pozicija sada. Misli da je ovo sada ključan 

trenutak i povijesna šansa, sada je prilika. Podržati će projekt. 

Milan Frkonja konstatira da je oporba zabrinuta, ali i mi smo zabrinuti, razmišljamo, sada smo 

na prekretnici odlučiti se ili ne. Spreman je glasati za i stoji iza toga, ne želi odustati.  

Milenko Kordić nakon provedenih diskusija mi trebamo donijeti kvalitetnu i ispravnu odluku, 

moramo uzeti malo i hrabrosti i krenuti dalje jer ovo što je sada napravljeno, ako ne krenemo 

dalje sve se uzalud radilo. Onda će u budućnosti biti daleko teže da ga obnove, vrijeme je da 

uzmemo svi iste dresove i da se to ide napraviti. Što se tiče komercijalizacije, možda će 

njegov unuk raditi unutra? Raditi će ljudi iz Jaske, okolice Jaske, čudi me da su neki „za ali su 

protiv“. On će dati podršku da se projekt realizira. 

Nedeljko Bujan htio bi se uključiti u raspravu, nije nikome jednostavno kada se radi o tako 

velikom novcu, svjestan je da projekti u Gucima ne budu napravljeni, ali smatra da je dvorac 

važniji od cesta i glasati će za i napominje da nam nije to nametnuto. A što se tiče dresova, ne 

možemo svi biti u istom dresu. 

Michael Sharp još bi se kratko uključio u raspravu, prošao je i vidio je slike Dana vina, sve je 

to lijepo, međutim kako se kaže „kruha i igara“ na Danima vina, a onda što nakon toga? Ljudi 

su po kaldrmi išli kući preko Črnilovca, Svete Jane… Daje primjer ceste u Malunju, cesta se 

urušila a nije se popravilo, to je bitno, to su trenutno problemi naših građana a ne dvorac. Nije 

protiv, ali da se radi u nekim drugim i boljim vremenima. Njemu su bitnije potrebe građana 

od na kraju krajeva jedne kozmetike. 

Robert Gomerac zanima ga konkretna namjena dvorca i održivost, hoće li biti samodostatan i 

što se tiče alokacija sredstava Ministarstva, mogu li nas skroz pokriti ili djelomično, da li vode 

razgovore i s drugim gradovima, ima li se sporazum sklopljen? 

Zvonimir Novosel navodi što se tiče Ministarstva, nemamo sklopljen ugovor ali imamo 

usmenu potporu, pojavljuje se iskrena želja ne samo za naš projekt, nego i za niz projekata u 

Hrvatskoj jer da veliki dio koji su trebali provoditi projekte odustaju, to odustajanje je 

najlakše. Ostati će neiskorištenih financijskih sredstava jer do kraja 2023. godine će novac od 

projekata trebat potrošiti, samo u Urbanoj aglomeraciji Zagreb ostati će 100 milijuna 

neiskorištenog novca, nije smisao korištenja europskog novca da se on vrati u fond, to je 

prilika i za nas i za druge korisnike. Namjenu dvorca već smo komunicirali – 80% dvorca 

javni sadržaj, 20% komercijalni i u tih 20 posto će biti restoran. Svi tvrde da u perivoju 

nedostaje ugostiteljstvo, s čime se slaže, prepustit će taj dio tržištu. Javna namjena će biti, 

dvorac ima 4 etaže, planira se Gradski muzej, moderni muzej i za turističku ponudu, na 

jednom katu biti će kompletna gradska uprava koja sada radi na dvije lokacije, zatim 

planiramo vijećnicu, multifunkcionalnu dvoranu, niz prostora namijenjenih za izlagače -

medari, vinari, mala suvenirnica s elementima turističko informativnog centra i slično. Jako 

puno vremena se potrošilo oko funkcionalnog osmišljavanja prostora. Siguran je da će to biti 

prekrasan objekt namijenjen i otvoren svim građanima. Najviše je fokus na kreditu, vjeruje da 

na kredit u tom iznosu nećemo nikad niti ići ali za donošenje odluke moramo imati to na 

papiru. Projekt će trajati 16 mjeseci, imamo puno vremena da u hodu ta sredstva banke 

koristimo sukcesivno, pregovara o aranžmanima s bankama što isto nije lako. Ali ovo je 

zadnji vlak za dvorac. Ostali troškovi i investicijski ciklusi nisu ugroženi ovim, neki još ne 

razumiju kako funkcionira proračun, ne financira se iz istih izvora dvorac i nerazvrstana cesta. 

Svjestan je svoje odgovornosti, vijećnici ne odgovaraju, gradonačelnik odgovara. Ostali 

investicijski ciklusi nisu ugroženi. 
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Zdravko Režek kao voditelj projekta uključio se u raspravu. Pojavila se u jednom trenutku 

teza odustajanja od projekta, on kao voditelj projekta, bez ikakve namjere da utječe, samo bi 

htio reći da smo od ovih 50 milijuna već povukli 4 milijuna, mi ako odustajemo od projekta u 

bilo kojoj fazi, moramo to vratiti. Projektna dokumentacija, zatim parkiralište kod Glazbene 

škole je također dio projekta. Svako odustajanje znači vraćanje novca. Do sada nismo imali 

penala. Odluka jest teška, ali ako odustanemo trebali bismo vratiti povučeni novac. 

Željka Božić navodi da će glasati po savjesti, smatra da sve što se počne treba završiti. Svaka 

čast na hrabrosti, glasati će za završetak projekta. 

Leon Bastašić govori svoje mišljenje, dati će glas za ovaj projekt. Cijeli život hoda pored 

ruševnog dvorca, volio bi jednog dana vidjeti buduće generacije da hodaju kraj obnovljenog 

dvorca. Ono što nas čini građanima je povijest i briga o baštini i to imajte na umu. Obaveza je 

da pazimo na ono što su nam drugi ostavili. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Zaključka o osiguranju financijskih sredstava do iznosa ukupnih troškova 

provedbe projekta „Obnova i revitalizacija dvorca Erdody u Jastrebarskom“, 

KK.06.2.206.0008 daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (8 glasova ZA i 5 PROTIV) donijeli 

 

Zaključak 

o osiguranju financijskih sredstava do iznosa ukupnih troškova provedbe projekta „Obnova i 

revitalizacija dvorca Erdody u Jastrebarskom“, KK.06.2.206.0008 

 

Zaključak o osiguranju financijskih sredstava do iznosa ukupnih troškova provedbe projekta 

„Obnova i revitalizacija dvorca Erdody u Jastrebarskom“, KK.06.2.206.0008 prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća određuje pauzu od 10 minuta u 20:15 h. 

Sjednica se nastavlja u 20:25 h. 

 

Ad 15.) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada 

Jastrebarskog za 2022. godinu 

Leon Bastašić poziva Višnju Koter da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Višnja Koter usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke i podsjeća da je Gradsko vijeće Odluku o 

izvršavanju proračuna donijelo u prosincu 2021. kada je donijet i Proračun. Navodi koji se sve 

članci mijenjaju i na koji način, sve je dostavljeno u materijalima za današnju sjednicu. 

Nadalje, Zakonom o proračunu propisano je da je gradonačelnik dužan izvještavati Gradsko 

vijeće o korištenju proračunske zalihe tromjesečno, pa je i u tom smislu Odluku potrebno 

uskladiti sa Zakonom.  

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Jastrebarskog za 

2022. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (8 glasova ZA i 5 PROTIV) donijeli 

 

Odluku 

o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Jastrebarskog za 2022. godinu 

 

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Jastrebarskog za 2022. godinu 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 
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Ad 16.) Razno 

Otvorena je rasprava. 

Michael Sharp otvorio bi temu medija u Jaski. G. Krlin je tražio podatke koliko to sve košta, 

dobili smo račune. Smeta ga što za taj iznos nismo dobili kvalitetno informiranje, tu 

prvenstveno misli na medij „jaska.hr“ koju vodi Udruga Moj grad Jastrebarsko, kao i na 

„Radio Jasku“. Utvrdili smo da Udruga dobiva 220.000 kn godišnje, a Radio Jaska 160.000 

kn godišnje. Volio bi da se informiranje više otvori građanima, više nama kao vijećnicima i 

strankama, nezavisnim listama. Pred izbore, pratio je što objavljuje „jaska.hr“, od deset 

članaka u jednom danu devet je o SDP-u. Smatra da građani imaju pravo na bolje 

informiranje, objektivno. Danas na sjednici je Gradonačelnik spomenuo moje glasanje protiv 

škole, no ja nisam protiv škole već protiv darovanja te lokacije i same škole na toj lokaciji. 

Razlog je vrlo jednostavan, po njemu to nije lokacija za školu, premda se tvrdi da je jedina, on 

misli da nije. Na kraju grada je, u šumi, sajam će doći u pitanje. Vrtića nam treba. Da li nam 

treba škola? Smatra da je za to pitanje potrebna dobra analiza. Prema popisu stanovništva sve 

nas je manje, dok škola bude gotova pitanje je koliko će biti djece. Smatra da će djece biti 

puno manje, neće tko imati ići u tu školu. Sve je stvar dobre analize. Nadalje, prošle godine se 

raspravljalo i bilo je to političko pitanje, tvrtka „Kemis Termoclean“. To je jedan konstantan 

problem, tiče se svih nas, svi smo ugroženi, pogotovo ljudi koji žive u južnom dijelu grada. 

Govorio je o havarijama koje su bile u toj tvrtki, koje su bile ekološka prijetnja. Također je 

govorio o opciji preseljenja tvrtke, koju nije odbio ni direktor Matić, uz napomenu da je 

zatraženo da im se u tom slučaju vrate ulaganja. Bile su dostupne i slike kako istovaruju teret, 

na način koji nije u skladu sa zakonom i pravilima struke. Apeliram na sve da se stavi na 

dnevni red sljedeće sjednice. Da se o tome raspravi i da se krene u smjeru rješavanja tog 

pitanja. Da li će to biti iseljenje, da li ta opcija postoji, ako se nađu sredstva. To je što se tiče 

Kemisa. Nadalje, konstatirali smo da je do sada bilo manjkavosti vezano uz Poslovnik. Da li 

je već sada moguće dobiti radnu verziju Poslovnika, zašto već nisu vijećnici bili uključeni u 

rad, kako bi u startu krenuli sa nekim prijedlozima. Što se tiče azbest ploča, osobno sam vozio 

tamo i pitao da li se može ostaviti tamo i rečeno je da se može ostaviti 12 ploča po kućanstvu 

godišnje. Zato i imamo divlje deponije. Molim da se vidi s Eko-florom da se to riješi. Bojim 

se da ćemo imati svašta.  

Zaključena je rasprava. 

 

Dovršeno u 20:45 sati. 

 

ZAPISNIČARKA:   PROČELNICA:   PREDSJENDIK: 

Sonja Pukšar    Nadica Žužak,dipl.ing.  Leon Bastašić 

 

 


