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ZAPISNIK
s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održane 12. listopada 2017. 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, Roman Rodić, Leon
Bastašić, Miljenko Pavlaković, Petar Španić, Ignac Smetko, Ivan Budišćak, Filip Tončić,
Snježana Janković, Luka Cipurić, Nikola Ivčec, Jurica Paljug, Tomislav Preprotić, Nedeljko
Bujan, Goran Neralić i Andrej Krlin.
OPRAVDANO NENAZOČAN: Milan Frkonja.
NAZOČNI DUŽNOSNICI: Zvonimir Novosel, gradonačelnik Grada Jastrebarskog, Stipe
Bučar, zamjenik gradonačelnika Grada Jastrebarskog i Domagoj Šlat, zamjenik
gradonačelnika Grada Jastrebarskog.
OSTALI NAZOČNI: Irena Strmečki Šlat, pročelnica Upravnog odjela za imovinsko-pravne
poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša; Ivana Španić, v.d. pročelnice Upravnog odjela za opće poslove, lokalnu i mjesnu
samoupravu i financije; Zdravko Režek, voditelj Odsjeka za ekonomski razvoj; Višnja Koter,
voditeljica Odsjeka za financije, proračun i računovodstvo; 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; Ivan Batušić, viši stručni
suradnik za odnose s javnošću; Adamo Vuksan, direktor Groblja Jastrebarsko d.o.o.; Mario
Brnabić, direktor Voda Jastrebarsko d.o.o.; Nenad Strizrep, direktor Cesta Jastrebarsko d.o.o.;
Jadranka Stojković, ravnateljica Dječjeg vrtića Radost; Ivana Herceg, direktorica Turističke
zajednice Grada Jastrebarskog; Dragutin Fabijanić, ravnatelj Glazbene škole Jastrebarsko i
Matej Jambrović, predstavnik Savjeta mladih Grada Jastrebarskog, te nazočni predstavnici
medija: Maja Ivčić „Jaska danas“, Ivica Krčelić „Jaska.hr“ i Jelena Popović „Radio Jaska“.
ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar.
Željka Kovačić otvorila je sjednicu, pozdravila nazočne i konstatirala da je na sjednici
nazočno 15/17 vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
AKTUALNI SAT:
Otvorena je rasprava.

Miljenko Pavlaković pozdravlja nazočne, pitanje se odnosi na zaključak prošlog saziva
Gradskog vijeća. Nedugo se ponovno spominjalo u istom kontekstu Jasenovac, Jadovno i
Jastrebarsko. Donio se zaključak da će angažirati struku za tzv. Dječji dom i za micanje
sporne ploče u Jastrebarskom, s lažnim podacima da su ta djeca mučki ubijena. Nije sporno da
su djeca umrla, ali nije točno da su ubijena. Drugo, vezano na aktualnu temu Agrokor, znamo
da na području Jastrebarskog imamo više subjekata iz te grupacije. Postoji li dug prema Gradu
bilo kojeg od tih subjekata, koliki je dug i što se poduzelo vezano za naplatu? Dao bi naglasak
na površine koje su pod vinogradima, pa do koncesija, naknada koje tvrtka mora uplatiti
prema gradu.
Zvonimir Novosel pozdravlja nazočne, zahvaljuje na pitanjima. Što se tiče prvog pitanja, o
tome smo postigli visoku razinu konsenzusa tj. jednakog stava, no muči ga ili brine što nema
dana da se netko ne pokušava vratiti u II. svjetski rat. Ove teme ako prestanemo spominjati,
onda će prestati i postojati. Povijest se ne smije zaboraviti, jer se na njoj temelji budućnost, no
ove teme, dok god ih budemo sami otvarali - one će postojati. Kad zadnji partizan umre, tada
će i te teme nestati. Što se pak teme Agrokora tiče, postoji dug za komunalnu naknadu ili
koncesiju, ne zna točno, u iznosu oko 300.000 kn, koji je ušao u dio onih obveza koje su se
prijavljivale izvanrednom povjereniku. Ostale obveze, koliko zna, podmiruju se redovno.
Ostaje tih 300.000 kn koje su ubilježili, ali pripremiti će se odgovor u pisanoj formi. Što se
vinograda tiče, razgovarao je s vinarima, da pokušaju na neki način uči u korištenje i
koncesiju, no u ovom trenutku postupanje s nekretninama također je u nadležnosti i
upravljanju izvanrednog povjerenika Vlade, tvrtka je u gašenju, ne zna detalje. To je jedna
stvar na koju ne možemo zažmiriti, neke stvarne pomake ne očekuje. Ne zna kako će priča s
Agrokorom završiti, tek će čini se dobiti pravi zamah. Nije stručnjak da zaključi je li „Lex
Agrokor“ dobar ili loš, no od trenutka potpisa tog zakona, odluke su u domeni države i dok se
to sve ne raspetlja, neće biti promjene.
Miljenko Pavlaković moli odgovor u pisanoj formi. Što se prvog pitanja tiče, zaključak ovog
vijeća je donesen, ne treba gurnuti glavu u pijesak, jer treba utvrditi činjenice, jer je neugodno
kada srpski premijer spominje Jastrebarsko u tom kontekstu. Prošli saziv je donio zaključak s
obvezom da se od mjerodavnih povjesničara pokuša doznati istina.
Zvonimir Novosel odgovara da je tog dana kad je bila komemoracija kod spomenika, bila i
tribina „Hrvatskog žrtvoslovnog društva“, zamjenik Šlat je u ime Grada bio tamo i Grad je
dao punu podršku toj udruzi, oni su ti koji istražuju to pitanje i konstatirali da smo otvoreni za
suradnju. Čak je bio održan i jedan manji prosvjed suprotne strane. To ne treba rješavati u
tajnosti, ali stalno prizivanje tog vremena nije dobro. Vodstvo ove države vodi tako da nismo
nikad bili u lošijim odnosima sa Srbijom, pa i drugim susjednim državama. Ključne odluke su
se donijele prije nekoliko godina, ne trebaju nam novi ratovi, koji su donijeli puno zla i
nesreće, na ratovima se uči što ne smijemo ponoviti. Poziva da ovdje razgovaramo o
poduzetnicima, investicijama i budućnosti naše djece, a „Hrvatsko žrtvoslovno društvo“ neka
se bavi tim povijesnim temama.
Nedeljko Bujan uvodno je govorio da se prije 4 godine kada su se osnivala Vijeća mjesnih
odbora, govorilo se o komunalnima akcijama i ulaganjima. Mora reći da u Gucima od 2013.
godine nije bilo nikakvih ulaganja. Puno stvari je pisano u Grad ali nisu dobili odgovor.
Zanima ga tko odlučuje o programima koji će se kandidirati prema fondovima EU? Nema
nogostupa, elektroinstalacije su loše, vodovod isto loš, hoće li ikada itko doći i pogledati da se
napravi red? Neki dobivaju sve, a mi ništa. Ulica koja je prodana, upoznati ste s time, možete
li taj dio riješiti? Nekadašnja vlast je za 50.000 maraka kupila ulicu i obećala radove.
Zvonimir Novosel zahvaljuje na pitanjima, na druženjima s mještanima u naseljima koja su
dugi niz godina zaboravljena, konstatirao je da su kapitalna ulaganja ispodprosječna, a neka i
čista nula. U izbornim procesima, kampanjama, reklo se da će se trend promijeniti. S pravom
su mještani tih naselja ljuti, govori o investicijama Voda Jastrebarsko, nada se da će se u

ovom mandatu to promijeniti, da će se investicije dogoditi. Što se tiče EU fondova, postoje
mjere na koje se gradovi mogu prijaviti, ali mi loše prolazimo zbog visoke razvijenosti. Za
nogostupe ne postoji niti jedan fond gdje bi se prijavili, prijavili smo za projekt ceste u
Čabdinu. Dugo se čeka do odluke, svi procesi su komplicirani, moramo imati strpljenja. Što
se tiče ulice u Gucima, zna za detalje, tema je ako je dobro shvatio da su mještani bili
prevareni, ništa se nije od obećanog ostvarilo, sada su to parcele za obiteljske kuće. Zamolio
je pročelnicu nadležnog Upravnog odjela da pisano odgovori, koliko zna, predmet stoji sada
na pravosuđu.
Leon Bastašić pitao je što je sa zatvorenom terasom gradske kavane? Smatra da je opasna.
Što je s Turističkim uredom, koji bi služio za info centar? Što je s porezom na nekretnine, da
li da građani obrasce donose u Gradsku upravu ili ne? Porez je najavljivan kao glavni prihod
jedinica lokalne samouprave, a što sad s time?
Zvonimir Novosel što se tiče terase, odnosno paviljona, izgrađen je nelegalno. Namjera je
bila uklanjanje objekta, a vezano za jedan projekt prema EU fondovima, za rekonstrukciju i
uređenje Gradskog muzeja koji vapi za obnovom, unutarnjom i vanjskom, da bi Muzej
zadovoljavalo zakonske propise. Sada je to neuredno odlagalište raznih eksponata. Izradio se
projekt razrade postave Gradskog muzeja, planiralo se uklanjanje paviljona. Tamo gdje je bio
kafić sada će biti također muzej. Sada nam preostaje čekati da se vidi hoće li projekt proći,
naći će se sredstva da se kozmetički to popravi. Moli pročelnicu nadležnog Upravnog odjela
da napravi procjenu troškova uklanjanja objekta, pa ako rezultat natječaja ne bude dobar za
nas, da se napravi da mi sami to uklonimo. Turistički ured imamo također kao projekt
prijavljen, i to za adresu Vladka Mačeka 2, s izlazom na Strossmayerov trg. Ušli smo u top
listu projekta, bili smo na usmenom prezentiranju, ali nije nam odobreno financiranje.
Čekamo drugu mogućnost raspisa, sada smo ga prijavili putem međugranične suradnje ali je
formalno bilo eliminirano, čeka se novi raspis. Što se Poreza na nekretnine tiče, građani su s
pravom zbunjeni, pitaju se ovo što vi pitate mene, a ne znam odgovor. Hrvatskoj javnosti bila
je prešućena cijela priča i smisao tog zakona. Zakon o porezu na nekretnine nije jedinstveni
zakon kojeg je donijela ova Vlada, odnosno Hrvatski Sabor na njen prijedlog, već je bio
zakon u paketu s još 17 ili 19, ne zna točno, drugih reformskih zakona s kojima se Vlada
pohvalila. Agenda Hrvatske je usklađenje sa pravilima koji vrijede u EU, u kojoj porez na
dohodak nije toliko visok i ne opterećuje rad kao u Hrvatskoj, odrednica je bila smanjenje
cijena rada koja vani nije toliko visoka, u korist povećanja plaća radnika i smanjenja troškova
poslodavcima. Donio se paket zakona koji su trebali po uzoru na EU biti pretežiti prihod
jedinica lokalne samouprave. Pod pritiskom javnosti, koja se s pravom bunila jer nije bila
dobro obaviještena, niti mi gradonačelnici nismo znali što će Zakon donijeti, taj zakon je na
silu povučen, onaj dio prihoda koji se trebao supstiuirati na konto poreza na dohodak sada je
ugašen. Građanima poručuje da popune obrasce i dostave u Grad, jer Zakon nije još
izmijenjen, i postupamo po Zakonu koji je na snazi. Ovu temu građani otvaraju svakodnevno.
Ovaj Zakon smatra lošim potezom jer bio to bio jedini porez u državi koji ne bi razrezivala i
obračunavala Porezna uprava. Država donosi Zakon, a jedinice lokalne samouprave će
obračunavati. Nitko nije spomenuo male općine, da li uopće mogu provesti taj Zakon? Država
je uvela namet, od njega digla ruke, sad se povukla. Tako se ne vodi država, ne zna kako da
predloži ovom Gradskom vijeću prijedlog proračuna. Država se igra, nama daje rokove i sve
remeti, vrlo neobična i loša situacija. Takvi i slični zakoni donose se općenito s godinu dana
odgode, da se sve prilagodi, da se javnost upozna. Tko će nama nadoknaditi troškove? Od
aplikacija do edukacija zaposlenika, seminara, sve se to plaća, to je sada bačen novac.
Željka Kovačić konstatira da je sjednici pristupio vijećnik Filip Tončić.
Ivan Budišćak ima pitanje za gradonačelnika, po već ne zna koji puta, trebao bi doći do kraja
pitanje prostora za umirovljenike. Dugo se obećava, još se ništa ne događa, priča se da netko
koči preseljenje. Interesira njega i sve umirovljenike, što će biti s tim Domom, a on nema

odgovora. Objasnite gdje je stalo i zapelo, ako treba ide se protestirati na Markov trg.
Zahvaljuje na prostorijama Udruženju obrtnika. Kad će se to više riješiti?
Zvonimir Novosel ako bismo ocjenjivali koliko je netko postavio istih pitanja, onda ste to vi,
s punim pravom. Prostor u ulici Braće Radić zatražio se od države još 2004. godine, nakon
punih 11 godina, uspjeli smo posjesti za stol resorne ministre za sporazum, a mi smo jedini
imali trošak, pristali smo na trošak radi umirovljenika. Gotovo milijun kuna smo utrošili u
adaptaciju Općinskog suda gdje je preseljen Prekršajni sud, a gdje je bio Prekršajni sud uredio
se prostor za Veterinarsku inspekciju. Grad je poštovao Sporazum. Ministarstvo imovine, na
čemu osobno zahvaljuje, izdalo je Rješenje o korištenju Gradu Jastrebarskom, kao i ostalima
u procesu, i sad kad me pitate ovo želim vjerovati da živim u državi gdje se poštuju ugovori,
odluke ministara. Ministarstvo poljoprivrede radi se „glupo“ i izigrava taj Sporazum, morat će
ih deložirati, zvati ćemo i „Živi zid“ ako treba. Loša je to poruka svima i građanima i
umirovljenicima. Istjerat ćemo to na čistac, svi pravni okviri su postignuti, ljudi su razumjeli
problem, riješili ga u korist Grada no postoje i bahati dužnosnici koji ne poštuju odluke svoje
Vlade. Ako neće biti strpljenja, buseve će u Zagreb na prosvjed voditi gradonačelnik.
Luka Cipurić ima piranja koja se tiču dvije lokacije, u kojoj su fazi radovi i kada će biti
završeni: u prolazu od Strossmayerovog trga do tržnice, koji je sada u lošem stanju i
neosvijetljen, a drugo je šetalište u Zagrebačkoj prema ulici Zrinski-Frankopanskoj.
Zvonimir Novosel odgovara da je Grad pokazao dozu strpljenja i razumijevanja prema
poduzetniku koji ima Sporazum s Gradom za uređenje tog prolaza na Strossmayerovom trgu.
Zadužuje upravni odjel da odgovori u pisanom obliku vijećniku, a da u roku 14 dana pozove
potpisnika Sporazuma i ukoliko ne dogovorimo striktni rok, da poduzmemo potrebne pravne
radnje. Smoći ćemo snage da uredimo prostor. Namjera je bila dobra - uređenje tog hodnika
koji je bio u lošem stanju. Učinit ćemo sve da potpisnik poštuje Sporazum ili da mi krenemo u
pravne radnje. Šetalište u Zagrebačkoj, (koji je do jučer praktički bio geto) jedan je od glavnih
pješačkih prolaza. Grad je izradio sve što je trebao prema Pravilniku o jednostavnim
građevinama, nije bila potrebna građevinska dozvola, prijavili smo gradilište i sve je išlo
svojim tokom. Objašnjava što je obuhvaćeno radovima. Prilikom gradnje, unatoč činjenici da
je gradilište bilo propisno označeno i osigurano, dogodio se nesretan slučaj gdje je jedna naša
sugrađanka pala s mosta i prijavila slučaj Policiji. Jedna od posljedica toga je bila izlazak
građevinskog inspektora. Problem je nastao jer je most iz 50-ih godina, navodno da ga je
gradila JNA, most nema papire, nije upisan i nema građevinsku dozvolu. Sada smo krenuli u
legalizaciju tog mosta. U fazi smo izrade dokumentacije, treba nam nekih 15 dana još do
građevinske dozvole. Nastavljamo projekt i vjeruje da će brzo taj prostor dobiti novo lice.
Petar Španić pita što je s Radničkom ulicom? Radovi traju dugo, bili su jedno vrijeme i stali.
Da li su problemi financijske naravi ili nešto drugo?
Zvonimir Novosel odgovara da je projekt Radnička je jedan od onih projekata na koji su
stavljali naglasak, te obrazlaže obuhvat radova. Kad smo bili na polovici pripremnih radova,
pojavilo se urušavanje u trupu prometnice, zatražio je kontrolno snimanje kanalizacije. Naime
snimkom kanalizacije pokazalo se da je kanalizacija u katastrofalnom stanju, cijevi nisu
dihtale, bile su slomljene, a priključci su rađeni totalno protiv pravila struke. Zaključeno je da
treba kanalizaciju zamijeniti, što je oduzelo dodatno vrijeme i trebalo je napraviti novi
projekt. Od ovog tjedna radovi opet traju, i ovisno o kompliciranosti posla mogli bi biti gotovi
unutar tri tjedna. Ispričava se građanima na svim neugodnostima koje su prošli i nada se da će
sve završiti na dobar način. Bolje da se to sada dogodilo nego već kada se napravi asfalt. Ako
ne bude većih oborina, do kraja godine biti će to lijepa ulica.
Andrej Krlin pita vezano za uređenje ulaza u selo Gornju Kupčina. Prije nekoliko godina se
krenulo u uređenje koje nije dovršeno, nakon toga svake godine se obećava uređenje no nije
se dogodilo. Planira li se uređenje i proširenje ceste? Drugo, poplave u Čegljima - svjedoci

smo poplava kod većih oborina, srećom ne kao prijašnjih godina, tražili smo u suradnji s
Gradom da se nešto napravi. Da li su dopisi proslijeđeni Hrvatskim vodama?
Zvonimir Novosel slaže se da je potrebna sanacija prometnice u Gornjoj Kupčini, neće
obećavati nerealno ali sasvim sigurno je to u prioritetu, velik dio mještana ju koristi. Neka
Upravni odjel izvuče status evidentiranih prometnica, odnosno ozakonjenja. Što se tiče
poplava, bilo je loših godina, ali sada ne može reći da Hrvatske vode ne rade. Bilo je godina
nečinjenja ali zadnjih nekoliko godina imamo jako dobru suradnju. Sredstva su ima za
održavanje takvih dijelova smanjena pa su imali i manju dinamiku na terenu. Sredstva za ovu
godinu su potrošena već koncem lipnja ove godine. To je jedna od ključnih dionica baš radi
poplava. Poziva i kao vijećnika i kao člana Vijeća mjesnog odbora, da prije kraja godine
pozovemo predstavnike Hrvatskih voda na sastanak u Grad, pa i ostali ako tko ima sličnih
pitanja, da napravimo zajednički sastanak.
Jurica Paljug ima pitanje koje se odnosi na oglasne ploče koje su postavljene po Jaski i
okolici, u čijoj je nadležnosti čišćenje koševa koji su uz oglasne ploče?
Zvonimir Novosel odgovara da su se ploče pokazale kao dobar potez, obveza Grada je da to
održava i čisti, to možda spada u dječje bolesti, a sam je neugodno iznenađen time. Poziva
direktora Cesta Jastrebarsko d.o.o. da se u okviru ophodnji prati situacija, te da se po potrebi
čisti. Jednom tjedno je realno da se kante prazne. Obratiti će se pažnja na to.
Roman Rodić ima pitanje vezano za reciklažno dvorište. Mještani kuća Šenoine i Gupčeve u
ljetnim periodu imaju problema s neugodnim mirisima s reciklažnog dvorišta. Ima li možda
inicijativa da se prostor natkrije? Također, nedugo je saznao da postoji projekt paviljona za
perivoj dvorca Erdödy, od prije dvije godine. U kojoj je fazi i planira li se izgradnja tog
objekta?
Zvonimir Novosel odgovara što se reciklažnog dvorišta tiče, izgrađeno je uz građevinsku
dozvolu, nije predviđeno natkrivanje. Potpisnici su sporazuma za regionalno zbrinjavanje
otpada, u Jastrebarskom bi se trebala graditi pretovarna stanica. Nada se da je problem iza nas
da će se projekt provesti, tada će nestati i ovi problemi. Investicija u perivoju je kandidirana
prema fondu EU, prošao je administrativnu provjeru, očekuje rezultate i tada bi se trebalo
izgraditi.
Zaključena je rasprava.
Nakon završetka aktualnog sata, prelazi se na usvajanje dnevnog reda za današnju sjednicu.
Predsjednica Gradskog vijeća Željka Kovačić konstatira da je na sjednici sada nazočno 16 od
17 članova Gradskog vijeća. Za današnju sjednicu se predlaže sljedeći
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DNEVNI RED:
Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko za pedagošku godinu
2016./2017.,
Izvješće o radu Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2016./2017.
Izvješće o radu Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
Izvješće o radu Turističke zajednice grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2016.
godinu,
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2016.
godinu,
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje
siječanj-lipanj 2017. godine,
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada
Jastrebarskog,

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi,
10. Prijedlog Odluke o promjeni granice između Grada Jastrebarskog i Grada
Samobora,
11. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana
uređenja „Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu“ u Jastrebarskom,
12. Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav
vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko“,
13. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na
području Grada Jastrebarskog,
14. Prijedlog Plana davanja koncesija na području grada Jastrebarskog za obavljanje
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova za razdoblje od 2018.-2020. godine,
15. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj
2017.,
16. Program rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
17. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2017.,
18. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2017.,
19. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2017.,
20. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
21. Informacija o imenovanju predstavnika osnivača u Upravna vijeća Dječjeg vrtića
Radost i Centra za kulturu Jastrebarsko,
22. Informacija o imenovanju 4 člana Nadzornog odbora trgovačkih društava Ceste
Jastrebarsko d.o.o. i Vode Jastrebarsko d.o.o.,
23. Izbor i imenovanje:
- Razrješenje i imenovanje člana Odbora za financije Gradskog vijeća Grada
Jastrebarskog,
- Imenovanje Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
24. Razno.
Željka Kovačić konstatira da je u međuvremenu stigao prijedlog za dopunu današnjeg
dnevnog reda, i to sa dvije točke koje glase: „Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu“, te
„Konačni prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Jastrebarskog“. Poziva Irenu
Strmečki Šlat da obrazloži prvi prijedlog za dopunu dnevnog reda.
Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže razloge dopune dnevnog reda točkom „Prijedlog I.
izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Jastrebarskog za 2017. godinu“, troškovi za istovrsne aktivnosti se objedinjavaju u jednu
točku, ne mijenja se ukupno planiran iznos za održavanje komunalne infrastrukture.
Prijedlog da se dnevni red dopuni točkom „Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu“, daje
se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili ovaj prijedlog dopune dnevnog reda.
Željka Kovačić poziva Ivanu Španić da usmeno obrazloži drugi prijedlog za dopunu dnevnog
reda.
Ivana Španić usmeno je dodatno obrazložila razloge dopune dnevnog reda točkom „Konačni
prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Jastrebarskog“. Naime, zadnji dan za
podnošenje prijedloga bio je 6. listopada, pa se čekalo još da li će poštom stići koji prijedlog i
tek je tada sazvana sjednica Odbora, a javna priznanja dodijeliti će se na svečanoj sjednici
povodom Dana grada, 13. studenog. Kako su materijali za ovu sjednicu već bili upućeni
vijećnicima, predlaže da se sada dnevni red dopuni ovom točkom kako bismo do 13. studenog
sve imali spremno za svečanu sjednicu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

Luka Cipurić se javlja za riječ.
Željka Kovačić konstatira da po ovom nema rasprave, ali ipak dozvoljava da kaže što ima.
Luka Cipurić kazao je da je danas 12.10.2016., i na dnevnom su redu izvješća o radu
trgovačkih društava Vode i Groblja Jastrebarsko. Smatra da se to moglo i na nekoj od ranijih
sjednica dobiti na stol. Također, kad su već ova izvješća na raspravi, smatra da je trebalo biti
dostavljeno i izvješće o radu tvrtke Ceste Jastrebarsko.
Prijedlog da se dnevni red dopuni točkom „Konačni prijedlog Zaključka o dodjeli
javnih priznanja Grada Jastrebarskog“, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili ovaj prijedlog dopune dnevnog reda.
Predsjednica daje na glasovanje dopunjeni dnevni red.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko za pedagošku godinu 2016./2017.,
2. Izvješće o radu Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2016./2017.
3. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
4. Izvješće o radu Turističke zajednice grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
5. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu,
6. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu,
7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanjlipanj 2017. godine,
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada
Jastrebarskog,
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi,
10. Prijedlog Odluke o promjeni granice između Grada Jastrebarskog i Grada Samobora,
11. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana
uređenja „Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu“ u Jastrebarskom,
12. Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav
vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko“,
13. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području
Grada Jastrebarskog,
14. Prijedlog Plana davanja koncesija na području grada Jastrebarskog za obavljanje
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova za razdoblje od 2018.-2020. godine,
15. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2017.,
16. Program rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
17. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2017.,
18. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2017.,
19. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2017.,
20. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
21. Informacija o imenovanju predstavnika osnivača u Upravna vijeća Dječjeg vrtića
Radost i Centra za kulturu Jastrebarsko,
22. Informacija o imenovanju 4 člana Nadzornog odbora trgovačkih društava Ceste
Jastrebarsko d.o.o. i Vode Jastrebarsko d.o.o.,
23. Izbor i imenovanje:
- Razrješenje člana Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
- Imenovanje člana Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
- Imenovanje Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

24. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
25. Konačni prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Jastrebarskog,
26. Razno.
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 2. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA
JASTREBARSKOG
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Zapisnik s 2. sjednice Gradskog vijeća daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) usvojili zapisnik s 2.
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 vijećnicima bili dostupni putem aplikacije e-sjednice.
1. TOČKA DNEVNOG REDA:
Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko za pedagošku godinu 2016./2017.
Željka Kovačić poziva ravnateljicu Jadranku Stojković da usmeno obrazloži Izvješće o radu.
Jadranka Stojković usmeno obrazlaže Izvješće o radu.
Otvorena je rasprava.
Snježana Janković kazala je da izvješće vrlo detaljno prikazuje složenost i kvalitetu rada, s
djetetom u fokusu. Puno se pažnje pridaje odgoju, u suradnji s roditeljima. Daje svoje viđenje
ovog izvješća, pohvaljuje suradnju. Kao članica tog kolektiva, ponosna je na sve rečeno u
Izvješću. Napredak je iz godine u godinu očit. Čestita vrtiću!
Miljenko Pavlaković čestita na onom što vrtić pruža. Podržati će izvješće, no nije uspio naći
podatak koliko je ostalo neupisane djece u protekloj godini od onih koji su se prijavili?
Jadranka Stojković odgovara, imali smo 161 zahtjev, neupisano je bilo 66 djece – obrazlaže
strukturu neupisane djece. Djeca koja s imala uvijete su bila upisana.
Luka Cipurić pohvaljuje Izvješće, te pita za ovu pedagošku godinu, kakva je situacija, koliko
je neupisanih?
Jadranka Stojković ove godine upisani su svi koji su imali udovoljene kriterije, ostalo je
malo neupisane djece ali ona su s područja drugih općina i dosta djece koja će nakon rujna
navršiti godinu dana, to je potencijalni problem. To je nešto o čemu s može još raspraviti.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko za pedagošku godinu 2016./2017.
daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko za
pedagošku godinu 2016./2017.
Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko za pedagošku godinu 2016./2017. prilaže
se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
2. TOČKA DNEVNOG REDA:
Izvješće o radu Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2016./2017.
Željka Kovačić poziva ravnatelja Dragutina Fabijanića da usmeno obrazloži Izvješće o radu.
Dragutin Fabijanić usmeno obrazlaže Izvješće o radu.
Otvorena je rasprava.
Nikola Ivčec koristi priliku da se zahvali za sve što je ravnatelj Fabijanić učinio za Glazbenu
školu, zadovoljan je radom, vidi se napredak, podržava Izvješće.
Snježana Janković ima potrebu pohvaliti rad ove ustanove, ovo Izvješće je zasnovano na
kvaliteti. Primijetila je i sama postignuća mladih glazbenika, najviše joj godi podatak o 23
javna nastupa i 24 koncerta za građane, otvoreni su za javnost. Pohvaljuje ravnatelja.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o radu Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2016./2017. daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Glazbene škole Jastrebarsko
za školsku godinu 2016./2017.
Izvješće o radu Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2016./2017. prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
3. TOČKA DNEVNOG REDA:
Izvješće o radu Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog za 2016. godinu
Željka Kovačić poziva tajnika VZGJ Gorana Dikšića, da usmeno obrazloži Izvješće o radu.
Goran Dikšić usmeno obrazlaže Izvješće o radu.
Otvorena je rasprava.
Leon Bastašić pohvaljuje Izvješće i razinu rada. Zanima ga stavka troškovi održavanja
sjednica, koja je iskazana sa 36.000 kn? Moli objašnjenje.
Goran Dikšić imali smo iz 2105. godine prenesen dug, pa su se lani isplatili i zaostaci i
sjednice iz 2016. pa je zato ta stavka realizirana u tom iznosu.
Andrej Krlin pohvaljuje rad Vatrogasne zajednice i DVD-ova, društveni rad, puhačke
orkestre ali posebno operativni dio i kroz požare, poplave, na spašavanju ljudi i imovine.
Apelira da se prilikom izrade proračuna uvaži dobrovoljni trud vatrogasaca. Da se nađu
sredstva za nabavu voznog parka, a treba se pripremiti i za reviziju Plana.
Zaključena je rasprava.

Izvješće o radu Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli:
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice grada
Jastrebarskog za 2016. godinu
Izvješće o radu Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Predsjednica određuje stanku od 10 minuta, u 19:41 sati.
Sjednica se nastavlja u 19:51 sati.
4. TOČKA DNEVNOG REDA:
Izvješće o radu Turističke zajednice grada Jastrebarskog za 2016. godinu
Željka Kovačić poziva direktoricu Turističke zajednice, Ivanu Herceg, da usmeno obrazloži
Izvješće o radu.
Ivana Herceg usmeno obrazlaže Izvješće o radu, koje se podnosi na Obrascu propisanom od
strane Hrvatske turističke zajednice.
Otvorena je rasprava.
Jurica Paljug smatra da je premalo novca uloženo u promociju i oglašavanje. Vinska cesta je
bogatstvo grada i trebalo bi više ulagati u promociju.
Ivana Herceg dobro uočeno, stavka oglašavanje je mala. Svi mislimo da je oglašavanje
plaćanje reklama. Treba oglašavati i na druge načine, priča o provedenoj kampanji od
50.000,00 kn, imali su rezultate, ali ne prevelike. Što se tiče Vinske ceste, nema medijskog
nastupa gdje se ona ne spominje. Vinari rade isključivo po najavi, pa se događaju i
kontraefekti. Zadnji primjer bio je za vrijeme berbe kada niti nakon deset poziva vinarima,
gosti na žalost nisu bili primljeni, treba realno oglašavati. S obzirom na budžet, trebalo bi
preraspodijeliti sredstva. Koristi PR koji se ne naplaćuje, kroz dobru suradnju s medijima,
nabraja PR aktivnosti u medijima. Obrazložila je stavku studijska putovanja, koja su čak i
bolja promocija nego oglasi u novinama. Izdvaja članak u „LA Times“-u i drugim značajnim
medijima.
Ignac Smetko drago mu je da je ovo Izvješće na vijeću, na ovaj način smo se upoznali malo
šire s radom TZGJ, pohvaljuje Izvješće. Zanima ga da li ima evidencija gostiju po objektima,
kako se plaća turistička pristojba? Kakvi su parametri?
Ivana Herceg svi smještajni objekti dužni su plaćati boravišnu pristojbu, paušalnu ili po
noćenju, ovisno o razredu u kojem se smještajni objekt nalazi. Imamo saznanja da neki
objekti ne prijavljuju svoje goste, sa inspekcijom dobro surađuje, koriste aplikaciju „evisitor“, recimo kod zadnje manifestacije sve je bilo puno jer su natjecatelji rekli sami da nisu
mogli naći smještaj. Kad smo provjerili „e-vizitor“, nije bila popunjenost niti 50%, govori o
iznosima boravišne pristojbe. TZGJ nije nadležna za nadzor.
Miljenko Pavlaković nakon ovog izlaganja, mora reći da je razočaran Izvješćem, puno više
toga je odrađeno, vidi se, ali ne zna zašto to nije navedeno u Izvješću? Turizam je interesantna

tema, ima Jaska potencijala da se puno toga oplemeni. Jaskanske vinske svečanosti i Vinska
cesta, neke druge lokacije, npr. Japetić isto ima interesa među stanovništvom izvan grada. Ne
zna koliko su i druge manifestacije popraćene od strane Turističke zajednice, ne misli
financijski nego promotivno. Razne sportske manifestacije koje su česte, da ne nabraja druge.
Sugestija da malo više detalja u buduće bude u Izvješću, da se vidi gdje se TZGJ manifestira,
inače je Izvješće skromno. Zanima ga uloga direktorice u manifestaciji Jaskanske vinske
svečanosti, jer je to turističko-gospodarska manifestacija, imate li koju ulogu u tome? Zatim
klizalište, koja je turistička djelatnost od te manifestacije? Može i u pisanom obliku dostaviti
odgovor.
Ivana Herceg naglašava da je ovo izvješće financijsko, te da će se za iduću priliku bolje
pripremiti. Nabraja izvješća koja tijekom godine podnosi drugim nadležnim institucijama koja
su propisana Zakonom. Što se promocije manifestacija u Jastrebarskom tiče, vode se
evidencije bez obzira na organizatora – registrirano je 126 manifestacija. Mjesečno svim
udrugama se šalje mail da se pošalju događanja, da se objedine, u časopise, u Turističku
zajednicu Zagrebačke županije, vani ispred ureda također ima promotivni stalak, a šalju se i
priopćenja medijima. Uloga na Jaskanskim vinskim svečanostima, jedna je od stvari koja nije
prikazana u ovom Izvješću koje je pred vama. Turistička zajednica ima veliku ulogu, stojimo
na raspolaganju, na našu inicijativu uredio se Stross, osmislili smo popratna događanja. Osim
toga organizirali smo press konferenciju, tu su i pozivi i moderiranje, a sve u suradnji s
Gradom. Operativno, manifestacija „Dani vina & kotlovina fina“ i djelomično uključivanje i u
druge dvije manifestacije, također su dio aktivnosti Turističke zajednice.
Luka Cipurić dao bi prijedlog da bi mogli donijeti realan sud o radu, da neka se svi izvještaji
u buduće podastru vijećnicima.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o radu Turističke zajednice grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (10 glasova ZA i 6 SUZDRŽANIH)
donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Turističke zajednice grada Jastrebarskog za 2016. godinu
Izvješće o radu Turističke zajednice grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže se zapisniku
i čini njegov sastavni dio.
5. TOČKA DNEVNOG REDA:
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu
Željka Kovačić poziva direktora, g. Maria Brnabića, da usmeno obrazloži Izvješće o
poslovanju.
Mario Brnabić usmeno obrazlaže Izvješće o poslovanju, zaključno konstatira da je tvrtka
poslovnu godinu završila u plusu. Također, jučer su sa Ministarstvom zaštite okoliša prirode,
Hrvatskim vodama i Gradom potpisali ugovor za projekt poboljšanje infrastrukture u
vodoopskrbi i odvodnji.
Otvorena je rasprava.

Nikola Ivčec djelatnost tvrtke je vodoopskrba, trenutno imamo projektiranje vodospreme
Draga Svetojanska, da li je to u etno-kutku? Apelira da se pomogne oko kontejnera, da se
makne.
Mario Brnabić projekt je kompletno nova vodosprema na poziciji, prije kapelice lijevo,
zemljište je bilo od Grada i tamo ide nova vodosprema. A vezano za izmještanje stanice kod
mlina, obrazložio je cijeli proces.
Miljenko Pavlaković raspravljamo o izvješću od 2016. godine, na žalost što god rekli, kasno
je, postavio je kolega Cipurić već pitanje zašto danas nema izvješća Cesta Jastrebarsko na
dnevnom redu. Jasno da treba konstatirati i pohvaliti jednim dijelom rad tvrtke gdje se na
liniji potraživanja od kupaca, spram proteklih godina smanjuje iznos, to je pozitivno. Ono što
ostaje još od prošlog saziva, nikad očito neće biti tematske sjednice. U Izvješću stoji,
akumulirani gubitak je preko 14 milijuna kuna. Poduzeće ima ogroman akumulirani gubitak, a
20.271 kn prošlogodišnje dobiti, može reći je pozitivna nula. Teško je prihvatiti ovakvo
Izvješće bez obzira na dobre pomake. Zanima ga kako, kad i na koji način će maknuti ovih 14
milijuna knjigovodstvenog gubitka. Kako će se to sanirati?
Mario Brnabić odgovara da se akumulirani gubitak nikad neće sanirati, važno je da smo
zaustavili amortizaciju i preneseni gubitak. Niti će Grad niti građani niti tvrtka skupit novac
da se to vrati ili plati. Tematska sjednica bi možda trebala biti. Problem je zašto pojedinci
nikada ne plaćaju vodu, 300 naših sugrađana ne plaća vodu konstantno. Godišnje 350.000,00
kn se ne naplaćuje. Ne možemo iskopčati vodu, ne možemo uskratit vodu, predložio je reducir
ventile da se omogući voda, ali ne za pranje veša i tuširanje, nego da imaju dostupnu vodu.
Gubitak nije ništa strašno i nitko ga neće platiti.
Miljenko Pavlaković očito imamo o čemu razgovarati, da se bolje upoznamo sa svim
poteškoćama tvrtke. Ne bi bagatelizirao manjak od 13 ili 14 milijuna kuna, u poslovnim
knjigama kada se vidi takva brojka, ne gaji optimizam, tražili su diobene bilance da se utvrdi
kako je došlo do takvog činjeničnog stanja, ali ih do danas nisu dobili. Smatra da je to veliki
problem.
Nikola Ivčec prostor u Dragi Svetojanskoj na kojem će biti nova vodosprema, je prostor koji
je bio nekad u vlasništvu Zemljišne zajednice Draga, to je jedini prostor gdje smo mislili da će
biti dječje igralište, sada to zauvijek gubimo. Tako da je razočaran time.
Mario Brnabić diobene bilance su predane, svaki vijećnik ih može potražiti. Svake godine se
upoznavalo kako je do gubitka došlo, on nema straha, tvrtka je stabilna.
Miljenko Pavlaković očekuje diobenu bilancu u predviđenom roku da ju dobije, jer ju već
dugo traži.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu
daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (10 glasova ZA i 6 SUZDRŽANIH)
donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva
Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu

Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
6. TOČKA DNEVNOG REDA:
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu
Željka Kovačić poziva direktora, g. Adama Vuksana, da usmeno obrazloži Izvješće o
poslovanju.
Adamo Vuksan usmeno izvještava, zaključno konstatira da je tvrtka završila poslovanje u
2016. godini u minusu od 5.317 kn.
Otvorena je rasprava.
Nikola Ivčec što se tiče groblja Sveta Jana, s lijeve strane groblja živica je uvijek bila
očišćena, zašto ovih godina nije to čišćeno?
Adamo Vuksan odgovara da je danas bio gore radi pripreme uklanjanja stare mrtvačnice.
Uzeti će se obzir da se i to izmalčira, ako treba i ručno.
Miljenko Pavlaković kao i ranije točke, drži se Izvješća, proizlazi iz svega da tvrtka teško
funkcionira, ponovni gubitak, što je akumulirani gubitak od 764 tisuće kuna, potraživanja još
270 tisuća, a 849 kratkoročne obveze, što je još u obavezama više. Na koji način će se sanirati
gubitak? Događa se da vi ne održavate sahrane, ljudi na groblju su negdje sami morali
odraditi sahranu, što je nedopustivo čak i zakonski. Oko održavanja, to su velike površine,
veliki troškovi, koriste i druge izvođače što je legitimno, do iznosa gubitka koji se akumulira,
obveze su 3 puta veće od potraživanja. Kako mislite sanirati poduzeće?
Adamo Vuksan dati će odgovor u pisanom obliku.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu,
daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (10 glasova ZA i 6 SUZDRŽANIH)
donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva
Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu prilaže
se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
7. TOČKA DNEVNOG REDA:
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanjlipanj 2017. godine
Željka Kovačić poziva v.d. Pročelnicu, Ivanu Španić, da usmeno obrazloži Polugodišnji
izvještaj.
Ivana Španić usmeno obrazlaže Polugodišnji izvještaj, konsolidirani prihodi i primici te
rashodi i izdaci realizirani su unutar planiranih veličina. Prihodi i primici 26.687.000 kn, a
rashodi i izdaci 28.242.000 kn. Iz navedenog proizlazi da je u ovom izvještajnom razdoblju
ostvaren manjak prihoda u iznosu od 1.554.000,00 kn, ako se manjku pribroje raspoloživa

sredstva iz ranijih godina, višak koji se prenosi u iduće razdoblje iznosi 1.273.000,00 kn. dalje
govori o realizaciji i napominje da je detaljno obrazloženje vijećnicima dostavljeno u
bilješkama.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanjlipanj 2017. godine daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (10 glasova ZA, 6 SUZDRŽANIH)
usvojili
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje
siječanj-lipanj 2017. godine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj
2017. godine prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
8. TOČKA DNEVNOG REDA:
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada
Jastrebarskog
Željka Kovačić poziva v.d. Pročelnicu, Ivanu Španić, da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke
o izmjenama i dopuna Odluke o grbu i zastavi Grada Jastrebarskog.
Ivana Španić usmeno obrazlaže predmetni Prijedlog Odluke, usklađujemo Odluku sa
Zakonom, sve sukladno mišljenju Ministarstva uprave.
Otvorena je rasprava.
Miljenko Pavlaković nema razloga ne podržati Odluku, jer ju usklađujemo sa Zakonom.
Govori o zahtjevu koji je Gradski odbor HDZ podnio, vezano za što se tražila nadopuna
dnevnog reda na prošloj sjednici, no to nije usvojeno. Također, tijekom predizborne
kampanje, dobivale su se i kazne temeljem te zakonski neusklađene odluke. Smatra da je to
neumjesno, akt nije bio usklađen. U članku 2. Prijedloga izmjena i dopuna Odluke piše da se
grb ne koristi u političku promidžbu, pa nastavlja da je Gradonačelnik politička funkcija. Zar
neće u obavljanju svoje funkcije koristiti grb grada? Ne bi se trebali baviti dnevno političkim
odnosima, nego treba donijeti kvalitetan akt, taj pasus je nejasan jer i gradonačelnik je
politička funkcija. Predlaže da se to ukloni iz teksta, 6. točka u čl.2., nije primjerena. Dakako
da treba podržati akt da se uskladi sa zakonom, a ne kažnjavati izvan zakonski usklađenih
akata.
Zvonimir Novosel odgovara da se često puta bavimo nebitnim temama, misli da nema niti
jednog građanina koji smatra da to nije bitno, poistovjećujemo se s time – s grbom, zastavom.
Što se tiče da smo postupali nezakonito, prije bilo kakvog korištenja grba trebalo je zatražiti
dozvolu. Propustili ste to učiniti, trebate platiti kaznu. Puno se zakona mijenja, pa je ovo
prošlo nezapaženo, pozvani smo da uskladimo odluku. Spomenuli ste da gradonačelnik kao
politička funkcija koristi grb. Gradonačelnik ne koristi, on zastupa taj grb na zakonit način, a
oni koji trebaju taj grb da se promoviraju su slabi, ne vidi potrebu da se koristi grb u svrhu
političke promocije, ovo je obrana digniteta ovog grada. Dok je on gradonačelnik neće

dozvoliti političku promidžbu pod grbom Grada Jastrebarskog. Trošimo vrijeme na nebitnu
star, umanjujete vrijednost grba, a to nije potrebno.
Miljenko Pavlaković kazao je da ga žalosti da gradonačelnik govori što je bitno a što je
nebitno, meni je bitan i grb Republike Hrvatske i Grada, a jedini razlog što ste tražili mišljenje
je taj što ste izdali kazne po aktu koji nije usklađen sa Zakonom. Govori da se na prošloj
sjednici nije dozvolilo da to ide na dnevni red, predsjednica je trebala upozoriti na to.
Željka Kovačić napominje da se za promjenu članka 2. Prijedloga Izmjena i dopuna Odluke,
sukladno Poslovniku trebao dostaviti amandman, te da se sada ovakav Prijedlog daje na
glasovanje.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada
Jastrebarskog daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Jastrebarskog
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Jastrebarskog prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
9. TOČKA DNEVNOG REDA:
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
Željka Kovačić poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke.
Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke, naime poslove priznavanja prava
na troškove stanovanja obavljati će Grad Jastrebarsko, a ne više Centar za socijalnu skrb kako
je do sada bilo ugovoreno, sve sukladno inspekcijskom nalogu.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi prilaže se zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
10. TOČKA DNEVNOG REDA:
Prijedlog Odluke o promjeni granice između Grada Jastrebarskog i Grada Samobora
Željka Kovačić poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke.
Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke, radi se o evidentiranju jedne
nerazvrstane ceste te jednog izvorišta, na katastarskim općinama Sveta Jana i Šipački Breg.
Radi se o nenaseljenom području.
Otvorena je rasprava.

Zvonimir Novosel govori o rješavanju međugranične suradnje, proces u lokalnoj zajednici
idu bez problema, da se i inače rješavanje međugraničnih pitanja spusti na nižu razinu
odlučivanja, bilo bi bolje.
Miljenko Pavlaković šokiran je izrečenim, jer se uspoređuje granica sa Samoborom s puno
većim problemima. Ljudi su ginuli za granice, bagatelizirate činjenicu, vama je to očito
nevažno, šokiran je.
Zvonimir Novosel odgovara vijećniku, želi reći da se naravno Republika Hrvatska ne treba
ničeg odreći, ljudi koji odlučuju o granicama trebaju pitati lokalno stanovništvo za mišljenje.
Željka Kovačić moli da se u raspravi govornici drže teme.
Zvonimir Novosel govori da su ova pitanja od iznimne važnosti za lokalno stanovništvo,
država nikad to ne čini na korist teritorija.
Miljenko Pavlaković slaže se da ne treba širiti temu, ali izjave gradonačelnika su
neprimjerene, ako je svrha bila provokacija, prvo ste rekli da je nebitno a sada je bitno. Za
koji dan će biti i obljetnica pada Vukovara, ne ulazite u državnu politiku.
Nikola Ivčec referira se da su neke gradonačelnikove primjedbe neumjesne.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o promjeni granice između Grada Jastrebarskog i Grada Samobora
daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli
Odluku o promjeni granice između Grada Jastrebarskog i Grada Samobora
Odluka o promjeni granice između Grada Jastrebarskog i Grada Samobora prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
11. TOČKA DNEVNOG REDA:
Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana
uređenja „Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu“ u Jastrebarskom
Željka Kovačić poziva voditelja Odsjeka, Marijana Meštrića, da usmeno obrazloži Prijedlog
Odluke.
Marijan Meštrić obrazlaže, plan nije digitaliziran već je u papirnatom obliku, doživio je
izmjene i dopune 2012. godine. Sada imamo potencijalne investitore, pa da bi oni mogli
graditi treba ići u izmjene i dopune ili Plan staviti van snage. Moći će se i nadalje graditi
temeljem odredbi GUP-a.
Otvorena je rasprava.
Tomislav Preprotić mora reći što se tiče Detaljnog plana uređenje i provedbenih planova,
Grad je bio agilan kod donošenja planova za investitore. DPU-i su ukinuti od 2014. godine,
mogu se raditi izmjene i dopune, što je grad i radio pa predlaže da to učini i sada. Možemo
izdati građevinsku dozvolu i temeljem GUP-a međutim, planovi su nešto čime se štiti prostor,
on kao urbanista pozdravlja tu ulogu, no kao vijećnik shvaća da se moraju prihodovati
sredstva u proračun. Tu ćemo potrošiti, i na neki način upropastiti prostor, radi se o ucjenama
ljudi pa se ne može formirati veća čestica, vlasnik ne želi prodati. Složio bi se s ukidanjem
plana samo u segmentu, moglo se predložiti djelomično ukidanje plana. Jako je bitno
naglasiti, sjeverozapadni dio ulice je de facto konzumiran, na jugositočnom dijelu imamo

isključivo pojas za izgradnju individualnih objekata. Imat ćemo velikih problema, javiti će se
dijelovi koji se neće moći prodati ili neće moći graditi. Predlaže djelomično ukidanje, ili će
ostati suzdržan.
Željka Kovačić konstatira da je vijećnik trebao podnijet amandman, ovako se ne može
mijenjati ili glasovati o iznesenom prijedlogu.
Zvonimir Novosel ovu smo temu u jednom sastavu dosta dugo imali na stolu i vagali što
učiniti. Navodi da kategorija „detaljni plan uređenja“ nije zakonom predviđena, ovaj plan nije
u obliku koji je primjeren vremenu u kojem živimo, svaki drugi potez podrazumijeva trošak.
Prostor štiti Generalni urbanistički plan (GUP) koji je plan po kojem se može izdati dozvola,
naš prijedlog je da se ova Odluka donese. Nelogičan je plan, pa ne vidi opstojnost plana u
budućnosti. Za sve opće akte podnose se amandmani na propisan način pa se onda može i
glasati o prijedlogu. On predlaže da se ovaj plan ukine.
Tomislav Preprotić mora reći da ovo o amandmanima razumije, ali želio je dodati da će se
vidjeti kada se zgrada izgradi, dio će zemljišta ostati neiskorišten. Zna da se radi o potrebi za
sredstvima, ali ostatak prostora neće biti zaštićen. Problem je što je plan konzumiran.
Obrazlaže kronologiju, daje primjer grada Zagreba i tadašnje gradonačelnice Marine
Matulović Dropulić. Za par godina imat ćemo problema, biti će dosta takvih „trokutića“
neiskorištenih. Mogli smo i sada napraviti samo izmjenu i dopunu.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana
uređenja „Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu“ u Jastrebarskom daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (10 glasova ZA, 6 SUZDRŽANIH)
donijeli
Odluku o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja
„Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu“ u Jastrebarskom
Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stambena
zona uz glavnu gradsku prometnicu“ u Jastrebarskom prilaže se zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
12. TOČKA DNEVNOG REDA:
Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav
vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko“
Željka Kovačić poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog
Zaključka.
Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Zaključka.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav
vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko“ daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli

ZAKLJUČAK
o sklapanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko“
Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko“
13. TOČKA DNEVNOG REDA:
Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području
Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke.
Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području
Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli
Odluku o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području
Grada Jastrebarskog
Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada
Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
14. TOČKA DNEVNOG REDA:
Prijedlog Plana davanja koncesija na području grada Jastrebarskog za obavljanje
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova za razdoblje od 2018.-2020. godine
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Plana davanja koncesija na području grada Jastrebarskog za obavljanje
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova za razdoblje od 2018.-2020. godine daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli
Plan davanja koncesija na području grada Jastrebarskog za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova za razdoblje od 2018.-2020. godine
Plan davanja koncesija na području grada Jastrebarskog za obavljanje komunalne djelatnosti
dimnjačarskih poslova za razdoblje od 2018.-2020. godine prilaže se zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
15. TOČKA DNEVNOG REDA:
Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2017.
Otvorena je rasprava.

Andrej Krlin konstatira da u Izvješću, u poglavlju mjesne samouprave, stoji napisano da su
mjesni odbori mogli putem predsjednika podići kvalitetu životu u mjestima predlaganjem
aktivnosti, ali za 2017. nisu mogli, pa moli pojašnjenje.
Zvonimir Novosel odgovorio je da nije nikom bilo onemogućeno da iznese svoje prijedloge,
kao i svi mjesni odbori. Ne mogu se složiti da je bilo onemogućeno, uvijek mjesni odbori
predlažu. S većinom mjesnih odbora imamo dobru suradnju, ali ne možemo sve odraditi.
Andrej Krlin konstatira da se i 2013., 2014 i 2015. godine dobio poziv za podnošenje
prijedloga za male komunalne akcije, ali 2016. nije to bio slučaj.
Zvonimir Novosel razumio je pitanje, jedna od Odluka s današnje sjednice Gradskog vijeća
je odgovor na pitanje. U ovom mandatu će se to raditi na drugačiji način, naime, rekao bih
kasica održavanja prometnica i kasica malih komunalnih akcija je jedna te ista grupa novaca
koja je razdvojena da mjesni odbori dobiju veću autonomiju. Kompletna sredstva održavanja
komunalne infrastrukture moraju biti više raspravljana s mjesnim odborima, nada se da će u
budućnosti biti tako. To ne znači da se neće moći dalje predlagati nove stvari i prioriteti. U
naravi su to isti radovi na istom području.
Snježana Janković htjela je reći da su o radu gradonačelnika sve rekli građani na izborima
gdje su vrednovali njegov rad. Stoga želi poručiti: puno zdravlja njemu i suradnicima i da
tako nastavi i dalje!
Zaključena je rasprava.
Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2017.
daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (10 glasova ZA i 6 SUZDRŽANIH)
donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog
za razdoblje siječanj-lipanj 2017.
Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2017. prilaže
se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
16. TOČKA DNEVNOG REDA:
Program rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Program rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2018. godinu daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
Program rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2018. godinu prilaže se zapisniku i čini
njegov sastavni dio.

17. TOČKA DNEVNOG REDA:
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2017.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2017. članovi Gradskog
vijeća primili su na znanje.
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2017. prilaže se zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
18. TOČKA DNEVNOG REDA:
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2017.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2017. članovi Gradskog
vijeća primili su na znanje.
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2017. prilaže se zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
19. DNEVNOG REDA:
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2017.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2017. članovi Gradskog
vijeća primili su na znanje.
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2017. prilaže se zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
20. TOČKA DNEVNOG REDA:
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Jastrebarskog za 2016. godinu članovi
Gradskog vijeća primili su na znanje.
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
21. TOČKA DNEVNOG REDA:
Informacija o imenovanju predstavnika osnivača u Upravna vijeća Dječjeg vrtića
Radost i Centra za kulturu Jastrebarsko
Otvorena je rasprava.

Zaključena je rasprava.
Informaciju o imenovanju predstavnika osnivača u Upravna vijeća Dječjeg vrtića
Radost i Centra za kulturu Jastrebarsko članovi Gradskog vijeća primili su na znanje.
Informacija o imenovanju predstavnika osnivača u Upravna vijeća Dječjeg vrtića Radost i
Centra za kulturu Jastrebarsko prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
22. TOČKA DNEVNOG REDA:
Informacija o imenovanju 4 člana Nadzornog odbora trgovačkih društava Ceste
Jastrebarsko d.o.o. i Vode Jastrebarsko d.o.o.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Informaciju o imenovanju 4 člana Nadzornog odbora trgovačkih društava Ceste
Jastrebarsko d.o.o. i Vode Jastrebarsko d.o.o. članovi Gradskog vijeća primili su na znanje.
Informacija o imenovanju 4 člana Nadzornog odbora trgovačkih društava Ceste Jastrebarsko
d.o.o. i Vode Jastrebarsko d.o.o. prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
23. TOČKA DNEVNOG REDA:
Izbor i imenovanje:
- Razrješenje člana Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
- Imenovanje člana Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
- Imenovanje Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog da se Ljubica Marković razriješi dužnosti člana Odbora za financije
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli
ZAKLJUČAK
o razrješenju člana Odbora za financije
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.
Zaključak o razrješenju člana Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Prijedlog da se Vladimir Šimunković imenuje članom Odbora za financije Gradskog
vijeća Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli
ZAKLJUČAK
o imenovanju člana Odbora za financije
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.

Zaključak o imenovanju člana Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Prijedlog da se u Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju:
Željko Banjavčić za predsjednika, a za članove: Dragica Režek, Tomislav Ciban, Marijan
Bohaček i Zdravko Režek daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli
ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika i članova povjerenstva za
Procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
Zaključak o izboru predsjednika i članova povjerenstva za Procjenu šteta od elementarnih
nepogoda prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
24. TOČKA DNEVNOG REDA:
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
Željka Kovačić napominje da je pročelnica Strmečki Šlat Prijedlog prethodno obrazložila
kroz dopune dnevnog reda.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli
I.izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Jastrebarskog za 2017. godinu
I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada
Jastrebarskog za 2017. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio.
25. TOČKA DNEVNOG REDA:
Konačni prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić konstatira da ju putem aplikacije dostavljen kompletan materijal, kao i
izvješće i zaključci Odbora.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Glasovanje se provodi pojedinačno za svakog predloženika.
Prijedlog da se javno priznanje Nagrada za životno djelo dodijeli posmrtno Predragu
Bošnjaku, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli
ZAKLJUČAK
o dodjeli javnog priznanja Nagrada za životno djelo Predragu Bošnjaku, posmrtno.

Prijedlog da se javno priznanje Plaketa Grada Jastrebarskog dodijeli Stjepanu
Gomercu, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli
ZAKLJUČAK
o dodjeli javnog priznanja Plaketa Grada Jastrebarskog Stjepanu Gomercu.
Prijedlog da se javno priznanje Plaketa Grada Jastrebarskog dodijeli tvrtki „Pa-vin“
d.o.o. iz Jastrebarskog, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli
ZAKLJUČAK
o dodjeli javnog priznanja Plaketa Grada Jastrebarskog
Prijedlog da se javno priznanje Plaketa Grada Jastrebarskog dodijeli Anđelku
Reparincu, Velimiru Cvetiću, Marinku Lončaru, Mladenu Blažeku i Želju Šoštariću - „“ Desinečki
tamburaši“, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli
ZAKLJUČAK
o dodjeli javnog priznanja Plaketa Grada Jastrebarskog Anđelku Reparincu, Velimiru Cvetiću,
Marinku Lončaru, Mladenu Blažeku i Želju Šoštariću - „“ Desinečki tamburaši“

Prijedlog da se javno priznanje Nagrada Grada Jastrebarskog dodijeli Dobrovoljnom
vatrogasnom društvu Novaki, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli
ZAKLJUČAK
o dodjeli javnog priznanja Nagrada Grada Jastrebarskog
Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Novaki.
26. TOČKA DNEVNOG REDA:
Razno
Otvorena je rasprava.
Snježana Janković vezano za reviziju ima komentar, ispričava se što joj je promaklo to kod
točke dnevnog reda. Državna revizija dala je bezuvjetno mišljenje i nisu utvrđene
nepravilnosti i propusti. Sve je proteklo bez primjedbi, puno toga smo čuli o malverzacijama
pa bi ovime pohvalila rad gradske uprave.
Zaključena je rasprava.
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