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ZAPISNIK 

 

s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održane 14. prosinca 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, Milan Frkonja, Roman 

Rodić, Leon Bastašić, Petar Španić, Ignac Smetko, Ivan Budišćak, Filip Tončić, Snježana 

Janković, Luka Cipurić, Nikola Ivčec, Tomislav Preprotić, Nedeljko Bujan, Goran Neralić, 

Andrej Krlin i Jurica Paljug.. 

 

NENAZOČAN ČLAN GRADSKOG VIJEĆA: Miljenko Pavlaković. 

 

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. pročelnica 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; 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.; Dragutin 

Fabijanić, ravnatelj Glazbene škole Jastrebarsko, te predstavnici medija: Ivica Krčelić 

„Jaska.hr“; Jelena Popović, „Radio Jaska“ i Maja Ivčić „Jaska danas“. 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

Željka Kovačić otvorila je sjednicu, pozdravila nazočne i konstatirala da je na sjednici 

nazočno 15/17 vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.  

 

AKTUALNI SAT: 

 Otvorena je rasprava. 

Leon Bastašić kazao je da svjedočimo velikom projektu Voda Jastrebarsko, najvećoj 

investiciji u povijesti Jastrebarskog i to iz EU fondova. Pitanje je da li su vijećnici dovoljno 

upoznati s projektom? Moli da se upozna vijećnike detaljnije s projektom. Drugo pitanje, 

kakva je situacija u gradu s ostalim prijavljenim projektima prema EU? Nadalje, izlaz za 



Jastrebarsko s autoceste jedan je od rijetkih izlaza koji nije osvijetljen, ako ne i jedini, a 

plaćamo cestarinu. 

Zvonimir Novosel prvo pitanje odnosi se na projekt aglomeracije Jastrebarsko, preporučio bi 

pročelnici nadležnog Upravnog odjela i direktoru Voda Jastrebarsko d.o.o. da pripreme 

detaljno izvješće i prezentaciju. Preporuča da se na nekoj od idućih sjednica Gradskog vijeća 

prezentira tijek projekta. Biti će zanimljivo upoznati s time i vijećnike i građane. Vezano na 

prijavu na EU projekte, u Jastrebarskom se aktivnosti i planovi rade na tri razine projekata: na 

EU fondove, na resorna ministarstva te na Zagrebačku županiju. Nalaže resornoj pročelnici da  

pripremi odgovor na ovo pitanje u pisanoj formi, u obliku tablice da se vidi koji su projekti za 

što prijavljeni i u kojoj su fazi. Što se tiče osvjetljavanja čvora Jastrebarsko na izlazu iz 

autoceste, može reći da je to jedino čvorište autoceste Rijeka-Zagreb, koje nije osvijetljeno. 

Zašto je tome tako, ne zna. U jednom periodu založio se izradu projekta rasvjete za čvorište, 

zna da je projekt napravljen, no nema direktnih doticaja s tom tvrtkom pa ne zna u kojoj je 

fazi taj projekt. Iskoristiti će ovo vijećničko pitanje da se zatraži odgovor od resornog 

ministarstva, te od tvrtke Autocesta Rijeka-Zagreb, pa kad dobijemo odgovor proslijediti 

ćemo Vam ga u pisanoj formi.  

Andrej Krlin prvo pitanje odnosi se na zimsku igraonicu tj. školu klizanja za djecu vrtićke 

dobi, što je hvale vrijedan projekt. Postoje neka djeca koja ne mogu podmiriti troškove škole 

klizanja. Predlaže da se u buduće podmire toj djeci troškovi, da se ne osjećaju diskriminirano. 

Što je s društvenim domom u Gornjoj Kupčini? Krov prokišnjava, g. Fabijanić je bio na 

terenu, troškovnik je bio izrađen na iznos od 15.000 kn ali to nije realizirano. Treće pitanje je 

vezano za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, Zakon propisuje radi demokratičnosti 

postupka donošenja, da se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na ovom vijeću 

i prošlom donose se dokumenti, koji su trebali proći savjetovanje, na našem webu ne vidi to 

pa moli pojašnjenje. Za kraj, osvrnuo se na situaciju vezanu za obitelj Kišan Pahanić. 

Humanitarnoj akciji priključili su se članovi mjesnog odbora kao i mnogobrojna javnost pa 

preporuča da se vijećnici, simboličnim činom, odreknu naknade za današnju sjednicu u ime 

humanitarne akcije.  

Zvonimir Novosel zamolio je Domagoja Šlata da odgovori na pitanje koje se tiče Zimske 

igraonice. Što se tiče društvenog doma i sanacije krovišta, podsjetio bih vas i sve ostale da 

smo u prošle 4 godine potrošili visok iznos za legalizaciju društvenih i vatrogasnih domova, 

mrtvačnica, sportske objekte - debelo iznad milijun kuna. To je velik iznos sredstava koji je 

zaustavio investicije, odlučili smo se na financiranje legalizacije pa su izostala ulaganja. Zna u 

kakvoj je situaciji objekt, krovište i unutarnje uređenje, te neadekvatan pod. Vode se 

prioritetima ovih objekata, trebao bi veći angažman lokalne zajednice, da se usklade želje i 

potrebe. Neće biti sutra moguća realizacija ali ćemo i u taj objekt uložiti sredstva. Tih 

objekata izrijekom nema u proračunu, ali to ne znači da nije dio osiguran i za tu svrhu. 

Preporuka postoji za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, znači ne kršimo Zakon, mi na 

webu nemamo rubriku e-savjetovanja, ali za iduću godinu spremamo širi reformski potez 

prema javnosti, čak i šire od toga što se preporuča. Treba rekonstruirati web stranicu, ove 

godine to nismo mogli učiniti. Podržava inicijativu i biti ćete ugodno iznenađen koliko ćemo s 

javnosti dijeliti više informacija. Svima je u interesu da građani budu u toku što se događa u 

Gradu. Za situaciju obitelji Kišan Pahanić zahvaljuje mjesnim odborima, kolegi Ivanu 

Fabijaniću, te svima koji su se uključili i angažirali. To su sve vrlo nezgodne situacije, on se 

kao gradonačelnik nije medijski eksponirao, jer nije u redu da se na taj način ubiru politički 

bodovi. Putem djelatnika grada pokušava naći rješenje. Sve što ne bude humanitarnom 

djelatnošću prikupljeno, Grad će to nadomjestiti, jer je društvo to dužno obitelji. Što se tiče 

naknada, komplicirano je sada donositi Odluku o naknadi, pa daje na savjest svakome da kada 

dobije na račun novac od sjednica, da uplati za stradalu obitelj, jer se ne može netko usmenim 

putem odreći naknade. 



Domagoj Šlat vezano za klizalište koje se 5. godinu održava, radi velikog troška najma 

odlučili su se na kupnju klizališta. Troškovi klizališta su smanjeni, najmi se rashladi uređaj. 

Postoje troškovi učitelja, električne energije, postoje različite kategorije karata i razne 

mogućnosti popusta. Teško je ulaziti u socijalni segment pojedinaca, koji je sigurno sve teži, 

ali uz predočenje dokumentacije ako se radi o nezaposlenima, ili s više djece tada se naplaćuje 

najniža cijena sezonske karte. Mislim da je to minimum što možemo napraviti. Dao je 

usporedbu cijena u drugim gradovima te trajanje škole klizanja.  

Ivan Budišćak nema više pitanja da li će umirovljenici dobiti prostor, jer prostor je konačno 

dobiven a daljnji korak je preuređenje. Danas moli odgovor na pitanje, da li je krenula isplata 

božićnica? 

Zvonimir Novosel što se tiče božićnica, početkom idućeg tjedna kreću isplate. Nada se da će 

do Božića, svi koji imaju pravo, dobiti svoju božićnicu. Vezano za prostor za umirovljenika, 

tijekom 5. i 6. 12. je veterinarska inspekcija iselila, prostor je sada prazan. U suradnji s 

umirovljenicima, još negdje na jesen, napravljeno je arhitektonsko rješenje za taj prostor koji 

bi iz sadašnjeg kancelarijskog prostora do proljeća trebao biti priveden namjeni. Projekt je 

prijavljen na jedan od natječaja prema fondovima EU i dobro kotira, vjeruje da će do proljeća 

taj prostor staviti u funkciju i zatvoriti taj proces. Trajalo je predugo, no nema većeg 

zadovoljstva nego da otvorimo taj prostor. 

Goran Neralić kao član Povjerenstva za dodjelu stipendija, inicirao bi reformu modela 

stipendiranja koji je na snazi već deset godina, daje uvodno obrazloženje. Predlaže 

razdvajanje socijalne od stipendije uspješnosti, te za deficitarna zanimanja. Poziva 

gradonačelnika da iznese mišljenje o inicijativi. 

Zvonimir Novosel činjenica je da je Odluka o dodjeli stipendija stara više od 10 godina, treba 

ju osuvremeniti, dijeli mišljenje i podržava inicijativu vijećnika Neralića. Moramo 

zainteresirati i javnost oko modela izrade nove Odluke. Danas imamo miks jedne i druge 

kategorije, pa rezultati bodovanja premda su po Odluci točni, nisu najpravedniji. Predlaže da 

početkom godine pozovemo na suradnju one koji žele sudjelovati u kreiranju nove odluke. 

Moramo razmišljati i o poticanju deficitarnih zanimanja, zatim izvrsnost ali i one iz socijalne 

kategorije, a uspješne, tako da svi na neki način budu obuhvaćeni. 

Roman Rodić ima pitanje za mjernu stanicu, saga traje od ljeta. Provođenje Zakona o zaštiti 

zraka uvjetuju dva Zakona, deset Uredbi, 5-6 Pravilnika, preko 10 Odluka Republike 

Hrvatske i 3 Konvencije i 12 Protokola, Međunarodnih ugovora zemalja članica Europske 

unije i svi ti akti govore o mogućnostima onečišćenja i propisuju rješavanje istih. Ali, niti 

jedan od tih akata ne propisuje da se mora napraviti analiza koja je temelj za primjenu svih 

nabrojanih akata. Ono što je u nekoliko navrata spominjao vezano uz mjerenja na području 

grada Jastrebarsko ispada samo jedna dobra šala. Znači mjerilo se je u dva navrata 2007. i 

2011. po šest dana u ljetnom i zimskom periodu i temeljem toga se je došlo do nekakvog 

zaključka. Da bi početna točka sagledavanja onečišćenja na nekom području bila relevantna 

potrebno je konstantno mjerenje najmanje godinu dana - kažu mi preko telefona svi stručnjaci 

koje sam nazvao i pitao za mišljenje. Studijom Zagrebačke županije zadovoljena je samo 

načelna forma, ali smo daleko od istine. Svakodnevno smo zagađeniji. Što od lokalnih 

čimbenika koje baš nitko ne kontrolira kada će ispustiti potencijalno zagađenu vodu ili 

ispustiti oblak zagađenja u zrak iznad grada i okolice. Jednako tako građane Jaske nitko neće 

obavijestiti o povećanom zagađenju. Skratit ću, moje pitanje gradonačelniku glasi: Postoji li 

volja gradske vlasti da se takav uređaj nabavi i mogu li gradske službe pripremiti aplikaciju za 

sljedeći natječaj na program INTERREG EUROPE preko kojega je moguće dobiti sredstva za 

kupnju i postavljanje mjerne stanice. I to moderne sofisticirane stanice za čiju postavu nije 

potrebna građevinska dozvola jer je malih dimenzija i postavlja se na stup. Zagrebačka 

županije je ove godine imala jedan bezuspješan pokušaj takve aplikacije, ali radilo se o samo 

jednom bodu koji im je iz administrativnih razloga skinut. U veljači 2018. godine se ponovno 



raspisuje natječaj za ta sredstva i ja predlažem da se i Grad Jastrebarsko javi na taj natječaj. 

Po nekim informacijama, cijena takvog uređaja je oko 750.000 kuna. Moje sljedeće pitanje je 

vezano uz grb Grada Jastrebarskog. U razgovorima s ljudima koji nisu iz Jaske, ali i sa 

jaskancima, u kontekstu razgovora o  grbu grada Jastrebarskog, svi se slažu da naš JASTREB 

izgleda više kao kokoš i da to nije dostojan prikaz jastreba kao simbola našeg grada. Može li 

se pokrenuti inicijativa za malo stilskog dotjerivanja i moderniziranja tog Jastreba odnosno 

grba Grada?  

Zvonimir Novosel konstatira da će drugo pitanje primiti kao inicijativu. Što se tiče mjerne 

stanice, stoji sve što je rečeno, odgovornost je to i države i lokalne samouprave. Ne može 

svaka općina i grad financirati ovako skup projekt, smatra da imamo ipak čišći zrak od nekih 

drugih težih sredina, slaže se s vijećnikom i pokušat ćemo naći partnere da se uđe u projekt. 

Govori o suradnji s DHMZ-om. Što se tiče grba Grada, može reći da se povijesni grb Grada 

nalazi se u crkvi sv. Nikole biskupa, na oltaru, taj grb je povijesna činjenica Grada. Već duže 

vrijeme se u Gradu razmišlja ne da se modificira, već da se vrati taj povijesni grb. Ovaj 

današnji grb predstavlja obilježje ali nije izvorni. Ovo gradsko vijeće treba podržati tu 

inicijativu, da se vrati povijesni grb. Angažirat će struku i dizajnere da se povijesno obilježje 

vrati na pravo mjesto. 

Snježana Janković pitala je da li bi se mogla napraviti horizontalna prometna signalizacija 

pri izlasku iz ulice Zrinski - Frankopanske, da bi se olakšao izlazak. Promet je u zadnje 

vrijeme sve gušći. Drugo pitanje, da li grad planira u skoroj budućnosti graditi dječja igrališta 

u kvartovima i gradskim četvrtima?  

Zvonimir Novosel odgovorio je što se tiče izlaska iz ulice Zrinski - Frankopanske, to je jedno 

od najnesretnije riješenih križanja u gradu, niz okolnosti je dovelo do toga. To je prometnica 

koja ima i parkiralište, već dugi niz godina je sve više opterećena prometom i sve manje 

protočna.  Mi smo kao Grad takve lokacije rješavali proaktivnim pristupom, radila se za takve 

lokacije projektna dokumentacija. Ovdje će trebati i suradnja s Hrvatskim cestama, i bez toga 

rješenje neće biti moguće. Izrađena su i neka rješenja da se uvede dodatna traka za skretača, 

no samo minimalne korekcije je moguće napraviti. I ovo će shvatiti kao inicijativu da se 

pojača komunikacije s Hrvatskim cestama. Dugoročno je rješenje negdje u budućnosti, na 

prostoru vojarne, ali podržava inicijativu. Učiniti će sve u okviru mogućnosti da se cesta 

napravi sigurnijom i protočnijom. 

Domagoj Šlat daje kronologiju izgradnje dječjih igrališta na području Jastrebarskog. Osim 

samih izgradnja dječjih igrališta, izazov je i održavanje dječjih igrališta. Mora naglasiti da 

imamo osigurano 200.000,00 kn za izgradnju i projektiranje u 2018. godini sa svim 

propisanim dozvolama. U budućnosti će se izgraditi igrališta. 

Nedeljko Bujan vezano za tragediju u Vukšin Šipku, te isto u Jaski, riješilo se sve relativno 

brzo. Da li se može grad unaprijed pripremiti za takve situacije? Nije odmah „tjedan dana“, 

već je odmah „sutra“, a ostalo se može napraviti kroz deset, petnaest dana, što kada se to desi 

noću, na minus deset stupnjeva? Da li se može i smije to napraviti, da li se može u tom pravcu 

krenuti? 

Zvonimir Novosel zahvaljuje g. Bujanu na osobnom angažmanu pri rješavanju sudbine te 

nesretne obitelji. Apsolutno razumije pitanje, ovog trenutka Grad nema svojih stanova i slične 

imovine za takve aktivnosti. Više bi volio da se radi na prevenciji, da se to nikad više ne 

dogodi. Ima ideju da jedan od objekata koji nije u funkciji, da se prenamjeni za osobe slabijeg 

imovinskog statusa, koji žive i u objektima koje grad planira isprazniti i staviti u drugu 

namjenu. U njemu se uvijek može jedan stan ostaviti prazan za takvu situaciju. Nada se da će 

u idućoj godini dobiti građevinska dozvola za taj objekt i tu namjenu. Postoji i vrijeme 

nažalost kada treba brzo reagirati, jer se neke stvari dogode u minuti, trebalo bi razmišljati da 

i u buduće imamo to na pameti. Grad se uključio i u projekt Prevencija u zajednici, u smislu 



prevencije predviđaju i planiraju projekte u zajednici. Možda je i ovo jedna od tema za 

raspravu unutar tog projekta. 

 Zaključena je rasprava. 

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

Predsjednica Gradskog vijeća Željka Kovačić konstatira da je u međuvremenu sjednici 

pristupio vijećnik Jurica Paljug, te da je na sjednici sada nazočno 16 od 17 članova Gradskog 

vijeća. Za današnju sjednicu u aplikaciji je dostavljen sljedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na 

području  Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine 

Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada 

Jastrebarskog za 2017. godinu, 

7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području 

Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na 

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog za 2017. godinu, 

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

Jastrebarskog za 2017. godinu, 

12. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom 

obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, 

14. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stambena zona 

uz glavnu gradsku prometnicu“ u Jastrebarskom, 

15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2018. godinu, 

16. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu, 

17. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Slavici Franjetić, Cvetković 64, 

Jastrebarsko, 

18. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31A, 

Jastrebarsko, 

19. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Goranu Golešiću, Kolodvorska 42, 

Jastrebarsko, 

20. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2017. godine, 

21. Razno. 

Željka Kovačić konstatira da su u međuvremenu pristigli prijedlozi za dvije dopune 

današnjeg dnevnog reda, i to: „Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Miji Kupina, Toplice 

8, Gorica Svetojanska“, te poziva voditelja Odsjeka, Zdravka Režeka da usmeno obrazloži 

razloge dopune.  



Zdravko Režek usmeno obrazlaže Prijedlog, radi se o još jednom zahtjevu za prigodnu 

prodaju s čestice koja ima izlaz na javnu prometnu površinu. Ima danas još točaka u dnevnom 

redu na tu temu, no zahtjev g. Kupine došao je nakon što su materijali već bili poslani. Ako ne 

bi ovo danas uvrstili na dnevni red, onemogućili bi g. Kupini prodaju. Predlaže da se ova 

dopuna prihvati. 

 Prijedlog da se dnevni red dopuni točkom: „Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju 

Miji Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska“ daje se na glasovanje.  

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) prihvatili dopunu dnevnog 

reda s točkom: „Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Miji Kupina, Toplice 8, Gorica 

Svetojanska“ 

Sljedeći prijedlog dopune dnevnog reda je točka: „Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja 

dužnosti ravnatelja Centra za kulturu Jastrebarsko“. Predsjednica poziva pročelnicu Irenu 

Strmečki Šlat da obrazloži razloge dopune dnevnog reda. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže, nakon otpreme materijala za sjednicu, zaprimljen je 

prijedlog Upravnog vijeća Centra za kulturu Jastrebarsko, kojim se predlaže da se imenuje 

v.d.ravnateljicom Manuela Budinšćak, i to s datumom 2.siječnja 2018. godine jer dosadašnja 

ravnateljica Dragica Severinac odlazi u mirovinu. Predlaže se prihvaćanje dopune dnevnog 

reda. 

 Prijedlog da se dnevni red dopuni točkom: „Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja 

dužnosti ravnatelja Centra za kulturu Jastrebarsko“ daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) prihvatili dopunu dnevnog 

reda s točkom: „Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za 

kulturu Jastrebarsko“. 

 Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje.  

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) usvojili sljedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na 

području  Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine 

Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada 

Jastrebarskog za 2017. godinu, 

7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području 

Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na 

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 

10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog za 2017. godinu, 

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

Jastrebarskog za 2017. godinu, 

12. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom 

obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 



13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, 

14. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stambena zona 

uz glavnu gradsku prometnicu“ u Jastrebarskom, 

15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2018. godinu, 

16. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu, 

17. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Slavici Franjetić, Cvetković 64, 

Jastrebarsko, 

18. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31A, 

Jastrebarsko, 

19. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Goranu Golešiću, Kolodvorska 42, 

Jastrebarsko, 

20. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2017. godine, 

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

22. Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu 

Jastrebarsko, 

23. 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 4. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

JASTREBARSKOG 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) usvojili zapisnik s 4. 

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 na vrijeme dostavljeni putem aplikacije e-sjednice.  

 

1. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

Željka Kovačić poziva v.d. pročelnicu Ivanu Španić da usmeno obrazloži Prijedlog. 

Ivana Španić usmeno je obrazložila razloge za donošenje ovih I. izmjena i dopuna Proračuna, 

sve je detaljno dostavljeno u materijalima za sjednicu. 

 Otvorena je rasprava. 

Andrej Krlin na žalost ne može podržati ovaj Prijedlog, razlozi za to su navedeni na 

rashodovnoj strani, koja je neprihvatljiva. Subvencije za obrtnike, gospodarstvenike vrlo je 

mala realizacija i malo sredstava utrošeno, navodno radi malog broja prijava. Kako potaknuti 

interes da se gospodarstvenici prijave? Smanjenje javnih potreba u kulturi, konstatira da se 

opet uzima 50.000 kn, radi smanjenih prihoda iz poreza. Hoće li se povećanjem poreznih 

prihoda vratiti tih 50.000 kn? Povećanje kapitalnih pomoći je vidljivo i to gubitašu – „Groblja 

Jastrebarsko“. Neizgrađen nogostup pored nadvožnjaka, kod kapitalnih investicija u turizmu 

također je evidentirano smanjenje. U poljoprivredi je evidentirano povećanje. Evidentno je i 

smanjenje sredstva za komunalnu infrastrukturu, na nekim područjima grada i dalje su 

neuređeni i rasvjeta i prometnice. Biti će suzdržani kod donošenja rebalansa. 



Zvonimir Novosel odgovorio je da je ovaj rebalans više tehnički, ne ostavlja mogućnost 

velikoj kreativnosti. Nema namjeru polemizirati i ulaziti u duboke rasprave, no mora 

odgovoriti. Prije svega ako ste slušali uvodno izlaganje v.d. pročelnice, rečeni su osnovni i 

glavni razlozi umanjenja, uvjetovano reformskim potezima države, gotovo pola iznosa otpada 

na tu činjenicu. Druga polovica otpada na projekte koje znamo da se ove godine neće ispuniti. 

Bili bismo neodgovorni da te stavke ostanu prikazane u proračunu. Već godinu dana, čak i 

više, čekamo rezultate natječaja kojeg je raspisala država. To je u grubo opis situacije u našoj 

državi. Više od dvije godine traje rupa u zajednici u financiranju kapitalnih projekta a prije 

svega onih iz EU fondova, postavlja se pitanje jesmo li mogli utjecati na to? Nismo. Tako u 

cijeloj Hrvatskoj, niti jedan takav projekt nije odobren, koliko bi on znao. Ova umanjenja su 

najveća stavka u proračunu. Spomenuli ste gubitaša, radi se o pokrivanju gubitka nastalih 

nakon razdvajanja trgovačkog društva Komunalno Jastrebarsko, sukladno Zakonu o vodama, 

tom prilikom nastala su tri trgovačka društva, čitave dvije godine zbog političkih 

prepucavanja ta tvrtka nije zapravo preuzela onu razinu prihoda koja joj zakonski pripada, 

kakav bi to bio gradonačelnik i vijeće da se to ne sanira? Nije zbog propusta direktora nastao 

gubitak, već radi onog što je nastalo „rupom“ u kojoj tvrtka nije mogla obavljati djelatnost za 

koju je registrirana. Što se tiče povlačenja paralele od neizgradnje nogostupa i smanjenja 

investicije u turizmu, smatra da je to promašeno. Investicija hotela je hvale vrijedna, osnova 

razvoja turizma, kakav bismo bili grad kad ne bismo investirali u nešto tako osnovno kao što 

je nogostup? A on će biti financiran i iz drugih izvora, toliko da se zna. Ono što ne bih želio 

da me krivo shvatite, no mora kazati da od oporbe na Gradskom vijeću nije vidio pisani 

kvalitetan prijedlog, zna kako se utječe na odluke kod donošenja proračuna i rebalansa.  

Promišljenim pisanim zahtjevom tj.amandmanom. Ako ne prihvatimo neki vaš dobar 

prijedlog, onda nas kritizirajte. Predlaganje proračuna je posao, pisanje amandmana je posao, 

nismo ljudi koji ne mogu prihvatiti tuđe inicijative ako su kvalitetne. 

Andrej Krlin u buduće će pripremiti amandmane, nada se da će ranije dobiti materijale pa da 

se mogu bolje pripremiti. Nada se da će „Groblja Jastrebarsko“ smanjiti gubitke. 

Željka Kovačić konstatira da je Poslovnikom propisan rok dostave materijala, te da se taj rok 

poštuje. 

Tomislav Preprotić ima u gradu dobrih stvari. Za dobre stvari je zaslužan gradonačelnik i 

gradska uprava, a za sve loše je kriva država ili oporba ili je posljedica političkih 

prepucavanja. Treba prihvatiti odgovornost, a ne svaljivati krivnju na nekog drugoga. 

Luka Cipurić kazao je što se tiče proračuna, takav je kakav je, skidaju se sredstva, kraj je 

godine. Žalosti ga smanjenje sredstva na gospodarstvu da ne spominje sada brojke. Upravo 

gospodarstvo bi trebalo biti osnova za punjenje proračuna, boji se da će doći u neki lančani 

niz koji će u buduće dovesti do toga da će biti pad prihodovne strane. Trebamo sami privući 

investitore i osigurati si kvalitetan proračun. 

Zvonimir Novosel smatra da niti jedna riječ izgovorena ovdje nije bez veze i treba 

razgovarati i može prihvatiti stav o odgovornosti, naravno da je odgovornost 

gradonačelnikova. No, kazati će ono što nije želio reći - kada se kaže da se izgovara na 

državu, pogledajte Jastrebarsko unazad 20 godina. Kada je država jedino ulagala u 

Jastrebarsko? Nadvožnjak i ostalo u čemu smo imali podršku, da bi sada rotori koji su 

projektirani „čučali“ u ladicama, da li se cijene stvari koje su bitne ili se nekog kažnjava? 

Potaknut raspravom oporbenih vijećnika govori i činjenicu da u zadnje dvije godine gotovo 

ništa nije uloženo. Kapitalne i velike investicije u Jaski u zadnje dvije godine nema. Prije i 

poslije nadvožnjaka nije bilo u Jaski državne investicije. Odgovornost koju bi trebao 

prihvatiti, on prihvaća, i od toga ne bježi, donosili su i popularne i nepopularne odluke. Nije 

čovjek od izgovora, no činjenica je da nam država reže prihode iz godine u godinu. Daje 

primjer reformskih mjera države. Postajemo društvo nejednakih, mi smo mali grad ali imamo 

dobar trend i zbog tog smo kažnjeni. Nama se prihodi stopiraju, zamrzavaju, svi rastu, a Jaska 



će i opet zbog reformskih poteza pasti. To se može pročitati i iz Proračuna za iduću godinu, ne 

zna kakvu budućnost nosi vrijeme koje je pred nama. Uvijek smo rješavali probleme te poziva 

oporbene vijećnike da se zauzmu za Jastrebarsko. Tri rotora su projektirana, 2 imaju 

građevinsku, poduprite svoje predstavnike vlasti na razini države da se projekti realiziraju na 

dobrobit svih građana. Osobno neće reći da je netko populista, što se tiče smanjenja sredstava 

za gospodarstvo, količinu zahtjeva koje smo primili ćemo isplatiti. Ako zahtjeva nema, to ne 

znači da smo uskratili sredstva. Pokušajte proanalizirati broj gospodarstvenika, i doći do 

podataka koliko ih je koristilo državne, županijske i gradske potpore. Najviše potpora daje 

Grad, možda ne u apsolutnom iznosu, ali na višim razinama uvjeti su stroži. Možemo naplatiti 

stotine milijuna komunalnog doprinosa ali zakon ne dozvoljava da se taj novac troši na 

gospodarstvo. Rebalans je tehnički, iskazuje realnu situaciju. 

Tomislav Preprotić kao prvo nada se i ne vjeruje da država nekog kažnjava. Možda će reći 

nešto što si ne bi trebao dozvoliti, nije Grad dobio sredstva za investiciju zato jer je na vlasti 

bio SDP, već je to zasluga, sposobnost i politička snaga nekih ljudi, htjeli mi to priznati ili ne 

i smijemo li mi o tome uopće pričati. Ako možemo, mi ćemo kao vijećnici utjecati, moramo 

imati politički jake ljude da bi dovukli novac u određenu sredinu. Ne bismo smjeli vjerovati u 

kažnjavanje i ne vjeruje da će ova ili iduća vlada nekoga kažnjavati. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (11 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH) 

donijeli 

 

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

I. izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu prilažu se zapisniku i čine 

njegov sastavni dio. 

 

2. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

Željka Kovačić konstatira da su materijali vijećnicima dostavljeni, sve je vezano uz prvu 

točku. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (11 ZA i 5 SUZDRŽANIH) donijeli 

 

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

3. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 



 Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (11 ZA i 5 SUZDRŽANIH) donijeli 

 

II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 

na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Jastrebarskog za 2017. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

4. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na 

području  Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na 

području  Grada Jastrebarskog za 2017. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (11 ZA i 5 SUZDRŽANIH) donijeli 

 

I. izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina 

na području  Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

I. izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području  Grada 

Jastrebarskog za 2017. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

5. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine 

Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine 

Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli 

 

I. izmjene i dopune Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine  

Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

I. izmjene i dopune Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada 

Jastrebarskog za 2017. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

6. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada 

Jastrebarskog za 2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada 

Jastrebarskog za 2017. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (11 ZA i 5 SUZDRŽANIH) donijeli 

 

I. izmjene i dopune Programa razvoja i potpore gospodarstvu  



Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

I. izmjene i dopune Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2017. 

godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

7. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području 

Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području 

Grada Jastrebarskog za 2017. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (11 ZA i 5 SUZDRŽANIH) donijeli 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području  

Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada 

Jastrebarskog za 2017. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

8. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na 

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (11 ZA i 5 SUZDRŽANIH) donijeli 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području 

Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada 

Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

9. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na 

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na 

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (11 ZA i 5 SUZDRŽANIH) donijeli 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju  

na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada 

Jastrebarskog za 2017. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 



10. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog I. izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog za 2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. izmjena i dopuna  Programa javnih potreba u kulturi na području Grada 

Jastrebarskog za 2017. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (11 ZA i 5 SUZDRŽANIH) donijeli 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području  

Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 

2017. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

11. TOČKA DNEVNOG REDA: 

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

Jastrebarskog za 2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

Jastrebarskog za 2017. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (11 ZA i 5 SUZDRŽANIH) donijeli 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu  

na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

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

2017. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

12. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom 

obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom 

obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (11 ZA i 5 SUZDRŽANIH) donijeli 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na 

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu 

 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na 

području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

13. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 

Željka Kovačić poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Irena Strmečki Šlat obrazlaže da se radi o nekretninama koja su izgubile svojstvo puta, te 

gube status javnog dobra, nekretnine postaju vlasništvo Grada Jastrebarskog.  



 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra 

 

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

 

14. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stambena zona uz 

glavnu gradsku prometnicu“ u Jastrebarskom 

Željka Kovačić poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke, te obrazlaže tijek donošenja Plana. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stambena zona 

uz glavnu gradsku prometnicu“ u Jastrebarskom daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (11 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH) 

donijeli 

 

Odluku o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja 

„Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu“ u Jastrebarskom 

 

Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stambena zona uz glavnu gradsku 

prometnicu“ u Jastrebarskom prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

15. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2018. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2018. godinu 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2018. godinu 

 

Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2018. godinu prilaže se zapisniku 

i čini njegov sastavni dio. 

 

16. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

Tomislav Preprotić kazao je da se ovdje govori o sredstvima koje je Grad prihodovao, i 

namjenu, točkom prije se ukinuo jedan prostorni plan, pa mu je ovo nerazumljivo. Naš Grad 



je bio aktivan u planiranju i očuvanju svog prostora. Predlaže da se ta sredstva koriste za 

izgradnju, neka se svi planovi ukinu. 

Zvonimir Novosel nije razumio pitanje, upravo ovim Programom se pola sredstava daje za 

izradu prostornog plana. Ukidanjem predmetnog plana omogućena je investitoru kupnja 

susjednih parcela i grad će biti bogatiji za jednu lijepu investiciju. Ovaj plan koji je stavljen 

van snage, zaista je bio restriktivan i ograničavajući i po formi i sadržaju, nešto što nije 

trebalo biti usvojeno. Iako nije urbanist, to je njegovo mišljenje. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (11 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH) 

donijeli 

 

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

u prostoru na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 

 

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni 

dio. 

 

17. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Slavici Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Slavici Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli 

 

Odobrenje za prigodnu prodaju Slavici Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko 

 

Odobrenje za prigodnu prodaju Slavici Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

18. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31A, 

Jastrebarsko 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31A, 

Jastrebarsko daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli 

 

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

 

Odobrenje za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31A, Jastrebarsko prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 



19. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Goranu Golešiću, Kolodvorska 42, 

Jastrebarsko 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Goranu Golešiću, Kolodvorska 42, 

Jastrebarsko daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli 

 

Odobrenje za prigodnu prodaju Goranu Golešiću, Kolodvorska 42, Jastrebarsko 

 

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

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

20. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2017. godine 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2017. godine prima se na 

znanje. 

 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2017. godine prilaže se zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

 

21. TOČKA DNEVNOG REDA: 

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

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli 

 

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

 

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

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

22. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu 

Jastrebarsko 

 Otvorena je rasprava. 

Zvonimir Novosel ima potrebu reći nekoliko riječi, jer je to gradska ustanova. Na prošlom 

vijeću je donijeto rješenje o razrješenju Dragice Severinac radi odlaska u mirovinu. Ovaj 

prijedlog koji imate pred sobom, predstavlja kandidatkinju Manuelu Budinšćak. Dati će 

priliku domaćoj mladoj osobi. Smatra da je vrijedna davanja prilike da joj se povjeri vođenje 

Centra za kulturu Jastrebarsko 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu 

Jastrebarsko daje se na glasovanje. 



 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli 

 

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu Jastrebarsko 

 

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu Jastrebarsko prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

23. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Razno 

 Otvorena je rasprava. 

Snježana Janković kazala je da je pri samom kraju je izgradnja nove šetnice od Zagrebačke 

ulice do Zrinski – Frankopanske ulice, izgleda lijepo, moderno i impresivno. Mnogo znači 

građanima i mijenja čitavu vizuru tog dijela grada, mi stanovnici tog kvarta zahvalni smo na 

tome i čestita vodstvu Grada na viziji i realizaciji. 

Zvonimir Novosel kao gradonačelnik bi uputio par riječi zahvale. Neke su godine lakše, neke 

izazovnije i unatoč razlikama u političkim i drugim stavovima, zahvaljuje svima za doprinos 

razvoju grada, i želi da budemo zdravi, uspješni i uporni u idućoj godini, da ćemo svi stremiti 

k istom cilju razvoju našeg grada. Želi svima sve najbolje za predstojeće blagdane. 

Željka Kovačić konstatira da su vijećnicima dostavljeni podaci o nazočnosti na sjednicama 

radnih tijela. Zahvaljuje svima na suradnji, poziva sve na skromni domjenak u Pastuh pub, da 

se nađemo tamo i porazgovaramo neformalno i podignemo čašu za bolje i veće uspjehe u 

idućoj godini. 

 Zaključena je rasprava. 

 

Dovršeno u 19:58 sati. 
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