REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD JASTREBARSKO

GRADSKO VIJEĆE
Odbor za komunalne djelatnosti,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
KLASA: 021-06/17-01/26
URBROJ: 238/12-01-17-2
Jastrebarsko, 27. studeni 2017.
ZAPISNIK
sa 3. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog
vijeća Grada Jastrebarskog, održane 27. studenog 2017. godine u 19,15 sati u Gradskoj
vijećnici u Jastrebarskom, Strossmayerov trg 13.
NAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Dubravko Popović, Kristijan Golubić, Goran Rački,
Tomislav Preprotić i Andrej Krlin.
NAZOČAN GOST: Nenad Strizrep, direktor Cesta Jastrebarsko d.o.o.
OSTALI NAZOČNI: Željka Kovačić, predsjednica Gradskog vijeća; Ivana Španić, v.d.
pročelnice 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 Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove…; Marijan Meštrić, voditelj
Odsjeka u Upravnom odjelu.
ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar.
Dubravko Popović otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i konstatira da je sjednici nazočno
svih pet članova Odbora, te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Za današnju sjednicu
predložen je sljedeći
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje
i zaštitu okoliša,
2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu trgovačkog društva
Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu,
3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o komunalnoj naknadi grada Jastrebarskog,
4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o vrijednosti boda za
obračun visine komunalne naknade Grada Jastrebarskog,
5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarskog,
6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Proračuna Grada
Jastrebarskog za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu,

7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa gradnje
komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
10. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa zaštite i očuvanja
spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
11. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Amandmanima:
Amandman na Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu (predlagatelj:
gradski vijećnik Filip Tončić)
Amandman na Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu (predlagatelj:
gradski vijećnik Filip Tončić)
12. Razno.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Nazočni su jednoglasno usvojili predloženi dnevni red.
Ad 1.) Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno
uređenje i zaštitu okoliša
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Zapisnik s 2. sjednice Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša daje se na glasovanje.
Članovi Odbora jednoglasno su usvojili zapisnik s 2. sjednice Odbora za komunalne
djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Ad 2.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o radu trgovačkog
društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu
Dubravko Popović poziva Nenada Strizrepa da obrazloži Izvješće.
Nenad Strizrep usmeno obrazlaže Izvješće o radu za 2016. godinu.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o radu trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu daje se
na glasovanje.
Članovi Odbora većinom su glasova donijeli
ZAKLJUČAK
Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o radu trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko
d.o.o. za 2016. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.
Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o komunalnoj naknadi grada Jastrebarskog
Dubravko Popović poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog
Odluke.
Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže zakonske odredbe kojim je propisano da je
komunalna naknada prihod proračuna Grada i opisuje namjenu za što se koristi, navedena
odredba temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Sredstva se od sada mogu
koristiti i za građenje komunalne infrastrukture a ne samo za održavanje.

Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi grada
Jastrebarskog daje se na glasovanje.
Članovi Odbora jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi grada Jastrebarskog, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i
donošenje.
Ad 4.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o vrijednosti
boda za obračun visine komunalne naknade Grada Jastrebarskog
Dubravko Popović poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog
Odluke.
Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže, također se usklađuje se sa Izmjenama i dopunama
Zakona o komunalnom gospodarstvu. Predlaže se povećanje vrijednosti boda koji sada iznosi
0,32 kn po m2 prostora, na novu vrijednost od 0,46 kn po m2. Smanjivali su se i porezni
prihodi Grada, povećao se opseg poslova te uzimajući o obzir stanje komunalne
infrastrukture, predlaže donijedi novu Odluku.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun visine komunalne naknade Grada
Jastrebarskog daje se na glasovanje.
Članovi Odbora većinom su glasova donijeli
ZAKLJUČAK
Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o vrijednosti boda za obračun visine
komunalne naknade Grada Jastrebarskog, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i
donošenje.
Ad 5.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarskog
Dubravko Popović poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog
Odluke.
Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže, uklađuje se s gradskom Odlukom o komnaknadi i
Izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Upravljanje grobljima moguće
je sada financirati i sredstavima komunalne naknade.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima na
području Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje.
Članovi Odbora jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarskog, te se upućuje Gradskom vijeću na
raspravu i donošenje.

Ad 6.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Proračuna Grada
Jastrebarskog za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu
Dubravko Popović konstatira da je o ovom Prijedlogu raspravio matični odbor te da će v.d.
pročelnice, gđa. Ivana Španić odgovoriti na eventualna pitanja.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu i projekcije Proračuna za
2019. i 2020. godinu daje se na glasovanje.
Članovi Odbora većinom su glasova donijeli
ZAKLJUČAK
Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018.
godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu te se upućuje Gradskom vijeću na
raspravu i donošenje.
Ad 7.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za
2018. godinu
Dubravko Popović poziva Voditelja odsjeka, Marijana Meštrića, da usmeno obrazloži
Prijedlog Programa.
Marijan Meštrić usmeno je obrazložio Prijedlog Programa.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Grada Jastrebarskog za 2018. godinu daje se na glasovanje.
Članovi Odbora većinom su glasova donijeli
ZAKLJUČAK
Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu te se upućuje
Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
Ad 8.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
Dubravko Popović poziva Voditelja odsjeka, Marijana Meštrića, da usmeno obrazloži
Prijedlog Programa.
Marijan Meštrić usmeno je obrazložio Prijedlog Programa.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Jastrebarskog za 2018. godinu daje se na glasovanje.
Članovi Odbora većinom su glasova donijeli
ZAKLJUČAK
Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu
Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu te se upućuje Gradskom
vijeću na raspravu i donošenje.

Ad 9.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa gradnje
komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
Dubravko Popović poziva Voditelja odsjeka, Marijana Meštrića, da usmeno obrazloži
Prijedlog Programa.
Marijan Meštrić usmeno je obrazložio Prijedlog Programa.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada
Jastrebarskog za 2018. godinu daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli
ZAKLJUČAK
Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Programa gradnje komunalnih vodnih
građevina na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću
na raspravu i donošenje.
Ad 10.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa zaštite i
očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
Dubravko Popović poziva Voditelja odsjeka, Marijana Meštrića, da usmeno obrazloži
Prijedlog Programa.
Marijan Meštrić usmeno je obrazložio Prijedlog Programa.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog
za 2018. godinu daje se na glasovanje.
Članovi Odbora jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Programa zaštite i očuvanja spomenika
kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2018. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na
raspravu i donošenje.
11.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o pristiglim amandmanima
Dubravko Popović konstatira da su pristigla dva amandmana koja se tiču ovog Odbora, i to u
propisanom roku i propisanoj formi, od vijećnika Filipa Tončića. O svakom će se amandmanu
posebno glasovati. Čita 1. amandman: Sukladno članku 44. i 48. Poslovnika Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 3/13 i 2/14)
podnosim Amandman na prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu i
projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu.
Amandman:
Razdjel: 009 Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije
Glava: 00901 Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije
Program: 7001 Opći i administrativni poslovi
Aktivnost: A700104 Gradske manifestacije 100.000,00 kn
umanjuje se za 50.000,00 kn, na način da se:
Konto 323 Rashodi za usluge 90.000,00 kn umanjuju za 50.000, kn
Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kn ostaje nepromijenjeno.
Izmijenjeni prijedlog glasi:
Razdjel: 009 Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije
Glava: 00901 Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije

Program: 7001 Opći i administrativni poslovi
Aktivnost: A700104 Gradske manifestacije 50.000,00 kn
Konto 323 Rashodi za usluge 40.000,00 kn
Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kn.
Sredstva u iznosu od 50.000,00 kn raspoređuju se kako slijedi:
Razdjel: 010 Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, gospodarstvo, društvene
djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Glava: 01001 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene
djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Program: 5190 Zaštita okoliša
Aktivnost: A519002 Gospodarenje otpadom 195.000,00 kn
povećava se za 50.000,00 kn i sada iznosi 245.000,00 kn, na način da se:
Konto: 323 Rashodi za usluge povećava se za 50.000,00 kn za provođenje informativnoizobraznih aktivnosti u području gospodarenja otpadom te sada iznosi 200.000,00 kn
Konto: 421 Građevinski objekti 45.000,00 kn ostaje nepromijenjen.
Obrazloženje:
Sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom koje su stupile
na snagu u srpnju ove godine, način zbrinjavanja otpada bitno se postrožio. Gradovi su dužni
ulagati u infrastrukturu za odlaganje otpada dok su koncesionari i komunalna društva dužni
ulagati u opremu, a sve u svrhu veće brige o zaštiti okoliša. Novost je i da se za građane
predviđa plaćanje po količini proizvedenog otpada što će pomoći u mijenjanju kulture
odlaganja otpada. Obzirom da zaštita okoliša kreće od svakog pojedinca i ovisi o njegovoj
svijesti o očuvanju prirode, važno je mijenjati kulturu i način na koji se odnosimo prema
otpadu. Posebno je važno educirati i informirati građane o mogućnostima selektivnog
odlaganja otpada radi sprječavanja njegovog ilegalnog odlaganja u samoj prirodi. Jastrebarsko
je izrazito bogato prirodnom izvorskom vodom i čistom šumom koju treba osloboditi od
mogućih ilegalnih odlagališta. Prijavom na druge izvore financiranja, uz gradski udjel
sredstvima predviđenim ovim amandmanom, otvorila bi se mogućnost ulaganja i više od
400.000,00 kn u svrhu pravovremene provedbe informirativno-izobraznih aktivnosti kroz
razne tribine, prezentacije, edukacije i ostale načine komuniciranja s građanima.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Članovi Odbora većinom su glasova donijeli
ZAKLJUČAK
Daje se negativno mišljenje o 1. amandmanu vijećnika Filipa Tončića, te se upućuje
Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.
Dubravko Popović čita drugi amandman: Sukladno članku 44. i 48. Poslovnika Gradskog
vijeća Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 3/13 i 2/14)
podnosim Amandman na prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu i
projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu.
Amandman:
Razdjel: 009 Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije
Glava: 00901 Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije
Program: 7001 Opći i administrativni poslovi
Aktivnost: A700102 Usluge informiranja 492.000,00 kn
umanjuje se za 50.000,00 kn, na način da se:
Konto: 323 Rashodi za usluge 459.000,00 kuna umanjuju za 50.000, kn

Konto: 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.000,00 kn ostaje nepromijenjeno.
Izmijenjeni prijedlog glasi:
Razdjel: 009 Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije
Glava: 00901 Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije
Program: 7001 Opći i administrativni poslovi
Aktivnost: A700102 Usluge informiranja 442.000,00 kn
Konto 323 Rashodi za usluge 409.000, kn
Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.000,00 kn.
Sredstva u iznosu od 50.000,00 kn raspoređuju se kako slijedi:
Razdjel: 010 Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, gospodarstvo, društvene
djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Glava: 01001 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene
djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Program: 5190 Zaštita okoliša
Aktivnost: A519002 Gospodarenje otpadom 195.000,00 kn povećava se za 50.000,00 kuna te
sada iznosi 245.000,00 kn, na način da se:
Dodaje novi konto 422 Postrojenja i oprema u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn za nabavu
polupodzemnih spremnika za selektivno odlaganje otpada.
Obrazloženje: Sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom
koje su stupile na snagu u srpnju ove godine, način zbrinjavanja otpada bitno se postrožio.
Gradovi su dužni ulagati u infrastrukturu za odlaganje otpada dok su koncesionari i
komunalna društva dužni ulagati u opremu, a sve u svrhu veće brige o zaštiti okoliša. Novost
je i da se za građane predviđa plaćanje po količini proizvedenog otpada što će pomoći u
mijenjanju kulture odlaganja otpada. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
sufinancirao je prethodnih godina i do 85% troškova za opremu za odlaganje otpada, stoga je
realno za očekivati ponovno raspisivanje natječaja. Tako bi se sredstvima ovog amandmana,
uz druge izvore financiranja, došlo do potencijalnih gotovo pola milijuna kuna kojima bi se
mogli urediti zeleni otoci na području Grada Jastrebarskog na kojem bi građani selektivno
odlagali otpad. Takvi spremnici nisu nepoznanica u našem gradu i svakako svojom
funkcionalnošću doprinose očuvanju okoliša. Otvaranjem novih zelenih otoka selektivno
odlaganje postalo bi dostupnije većem broju naših sugrađana. Uz to, nabavili bi se komposteri
za kućno kompostiranje te na taj način selektivno sakupljanje otpada dovelo na kućni prag
mnogih naših sugrađana.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Članovi Odbora većinom su glasova donijeli
ZAKLJUČAK
Daje se negativno mišljenje o 1. amandmanu vijećnika Filipa Tončića, te se upućuje
Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.
Ad 11.) Razno
///
Dovršeno u 19:33 sati.
ZAPISNIČARKA
Sonja Pukšar

PREDSJEDNIK
Dubravko Popović

