
                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

  GRAD JASTREBARSKO 
GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/18-01/03 

URBROJ: 238/12-01-18-2 

Jastrebarsko, 6. lipnja 2018.  

ZAPISNIK 

 

s 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održane 6. lipnja 2018. godine u 17,00 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, Milan Frkonja, 

Filip Tončić, Snježana Janković, Luka Cipurić, Tomislav Preprotić, Nedeljko Bujan, Goran 

Neralić i Andrej Krlin. 

 

OPRAVDANO NENAZOČAN: Nikola Ivčec. 

 

NENAZOČAN ČLAN GRADSKOG VIJEĆA: Jurica Paljug. 

 

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; Maja Gornik, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, lokalnu i mjesnu 

samoupravu i financije; Ivana Španić, viša stručna suradnica;  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; 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; Dragutin Fabijanić, ravnatelj Glazbene škole Jastrebarsko; 

Matea Kunović, djelatnica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa; 

Tomislav Ciban, predstavnik tvrtke „Vode Jastrebarsko“ d.o.o., Maja Gradišar Perotić, 

predstavnica tvrtke „Media val“ d.o.o. 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 12/17 vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.  



 

AKTUALNI SAT: 

 Otvorena je rasprava. 

Miljenko Pavlaković ima pitanje, ili sugestiju, lijepo je vidjeti Jasku u cvijeću, to pohvaljuje, 

ali na raskrsnici prema cvetkovačkoj na Trešnjevci, misli da je tamo lavanda zasađena malo 

višeg rasta, pa zbog nepreglednosti prema smjeru Karlovca dosta je nezgodno za vozače da 

izađu na cestu, jer zbog tog bilja koje zaklanja pogled nema preglednosti, moli da službe koje 

su zadužene za to, da pogledaju i da se obrati pozornost na raskrsnicu. 

Željka Kovačić konstatira da je sjednici pristupio Roman Rodić, te da je sada na sjednici 

nazočno 13 od 17 vijećnika. 

Roman Rodić pozdravlja nazočne, gospodarstvo će procvjetati, rečeno je, kada podijelimo 

vojnu imovinu u vlasništvu države, što se dogodilo da se 2001. moglo dati vojarnu Rijeka, 

Zadar, Osijek, pa 2011. Samobor i još puno njih danih jedinicama lokalne samouprave na 

upravljanje. Nema veze s bilo kojom pozicijom ili opozicijom. Tko je kriv? Da li jedinica 

lokalne samouprave nije spremna na ovakav način vezano uz taj projekt? Je li gradska uprava 

pripremila svih ovih godina dokumentaciju vezano uz to vezano uz bivši DUDI, AUDI i 

sadašnje Ministarstvo državne imovine. Sada imamo ekspanziju poklanjanja vojarni od 

Slavonije do Dalmacije, kada ćemo mi doći na red? Moli konkretan odgovor. Do nekog roka 

je, koliko zna, trebalo zatražiti imovinu. Vezano za udžbenike, potpisan je sa Županijom 

Sporazum za nabavku osnovnih udžbenika, u iznosu 470 kn po učeniku, dok će gradovi i 

općine u skladu s mogućnostima dati ostatak da se kupe obavezna nastavna sredstva. Što to 

znači za školarce našeg kraja? Koje su to dodatne stvari, hoćemo li mi to financirati? Vjeruje 

da njegov amandman za kupovinu likovnih mapa ostaje. Treće pitanje su šahtovi, koji nakon 

postavljanja, nakon nekog vremena lupaju što uznemiruje građane, to je problem, ne samo na 

rotoru i oko njega, u noćnim satima se čuju. Zagreb je to popravio dvokomponentnom tvrdom 

plastikom i pokazalo se kao dobro rješenje. 

Zvonimir Novosel zahvaljuje na inicijativi g. Pavlakoviću vezano za sigurnost prometa, 

službe će obići spornu lokaciju i predložiti rješenje problema. Vezano za vojarnu, krivi su svi 

i nitko, svaka nova administracija, nevezano za boje, mijenjala je pravila igre. Zadnja vojarna 

koja je predana Samoboru, predana je bila na stari način, od tada do danas su učinili sve da bi 

ušli u vlasničke dijelove bivše vojarne u Jastrebarskom. Nakon Dana vina spremam se na 

sastanak s ministrom Marićem. Osnovni preduvjet za dobivanje vojarne u vlasništvo, bio je 

donošene urbanističkog plana, što je učinjeno, i ono što je sada idući korak je parcelacija tog 

prostora. Odgovor ćete dobiti i pisanim putem. Već ugovaraju naručivanje parcelacije i kada 

se odradi geodetski provesti će se katastarski, sukcesivno ćemo ulaziti u vlasnički udio. Što će 

biti javni sadržaj biti će bez naknade, a ako bi bilo nešto poduzetnog tipa onda će se sukladno 

propisima dati uz naknadu. Napravili smo sve što je država rekla, imamo plan za iduću 

godinu, vidljive projekte i nada se da će se s državom riješiti imovinsko pravni poslovi. Mora 

napomenut da troškovi planiranja i parcelacije premašuju nekoliko stotina tisuća kuna ali to je 

nužno kako bismo mogli raspolagati tim zemljištem. Što s tiče udžbenika, mora reći sljedeće: 

Odluka koju je Županija donijela bila je prilično nejasna, razmatrali smo Odluku sukladno 

naputku Županije, osigurali smo proračunom 220.000 kn. Grad je osigurao sredstva za 

školske udžbenike, no to nije dovoljno da se svim učenicima nabavi sve. Mi ćemo to riješiti 

na sljedeći način: učenici od 1.-4. razreda dobiti će sve udžbenike i radne bilježnice, a za više 

razrede osigurati će se sve radne bilježnice i udžbenici po potrebi, odnosno raspoloživim 

sredstvima. Ionako roditelji često razmjenjuju udžbenike i ovako će gotovo svi imali trošak 

nula. Malo zvuči komplicirano, no u razgovoru sa nadležnima vjeruje da je ovo najbolje 

rješenje. Što se sanacija šahti tiče, neke smo sanirali s tvrtkom Possehl, unutar par sati 

rješavaju šahte i ugrađuju okrugle poklopce, ove godine ne možemo riješiti sve šahte, 



zadužuje nadležni Upravni odjel da provjeri stanje na terenu i da ako ima alarmantna situacija 

da će se zamijeniti. 

Roman Rodić moli odgovor u pisanom obliku, misli da su sve vojarne, pogotovo ove zadnje, 

dobivane bez kriterija. 

Zvonimir Novosel ponekad ima osjećaj da postoje različiti kriteriji i mjerila ali neovisno o 

tome koja vlada je bila na vlasti, oni su davali sve od sebe da riješe pitanje dobivanja vojarne. 

Luka Cipurić ima apel, sugestiju ili inicijativu. U razgovoru s građanima, doznao je da neki 

hidranti nisu u funkciji, zanima ga da se svi hidranti provjereni jer dolaze velike vrućine i 

povećana je požarna opasnost pa apelira da se poveća i sigurnost. 

Zvonimir Novosel odgovara da je zakonska obveza Vatrogasne zajednica Grada i Voda 

Jastrebarsko provjera hidrantske mreže, ima je preko 450 km, neki su i podzemni, mi 

periodično mijenjamo dopunjujemo tu mrežu. Tamo gdje se hidranti ne mijenjaju su lokacije 

gdje nema hidrant dovoljan pritisak, u svakom slučaju nastojimo što više takvih situacija 

riješiti. Zadužit ćemo tvrtku da obiđu lokaciju. 

Andrej Krlin osvrnuo se na osnovna pravila mjesnog odbora u kojima stoji da sredstva za 

aktivnosti se osiguravaju za male komunalne akcije koje su mjesni odbori trebali dostaviti u 

grad, a grad mora donijeti plan. Sredstva nisu osigurana za male komunalne akcije pa pita, da 

li se radi na usklađenju radnog i stvarnog stanja? Drugo pitanje za zaštitu od požara, jedinica 

lokalne samouprave najmanje jednom u pet godina treba napraviti procjenu ugroženosti, 

zanima ga da li su poduzete kakve mjere vezano za to, da odgovori načelnik stožera Stipe 

Bučar. 

Zvonimir Novosel što se tiče funkcioniranja mjesnih odbora, bilo je to o tome riječi na 

posljednjoj sjednici Gradskog vijeća. Zadužuje resornu pročelnicu da pripremi pisani 

odgovor. Treba promatrati suradnju s mjesnim odborima i s naše perspektive, nije 

ujednačenost razina i poznavanje materije i formalnog funkcioniranja materije. Model 

mjesnih odbora, u pravilu, nećemo rješavati na zadovoljavajući način zbog aktivnosti ili 

neaktivnosti. Rad ili nerad na terenu slika je grada i sredstva za male komunalne akcije su u 

proračunu, neće se ništa loše desiti, godina je pred nama, građevna sezona je počela pred 

mjesec dana, formaliziranje nije garancija ničeg. Kolega Fabijanić će se uskoro vratiti s 

bolovanja pa ćemo ubrzati tempo, on je koordinator, 10 km cesta će se sanirati u mjesnim 

odborima.  

Andrej Krlin u očekivanju pisanog odgovora, dodao je da zna da predsjednici nekih mjesnih 

odbora dolaze na pojedinačne sastanke, možda da se iniciraju sastanci kako bi se poboljšala 

funkcionalnost. 

Zvonimir Novosel zahvaljuje na inicijativi, puno korisniji su sastanci na terenu i tu je kolega 

Fabijanić koji je naše oči i uši na terenu, operativno je on taj koji radi posao, postoje ljudi koji 

imaju problem koje gradonačelnik i mjesni odbor ne vidi. Sugerira da se sve obavlja preko 

kolege Fabijanića, to smatra da je operativnije. Ne bježi od mjesnih odbora, ali smatra da je 

bolje da se stvari rješavaju na terenu. 

Stipe Bučar daje odgovor vezano za Plan zaštite od požara i ugroženosti, u dogovoru s 

Vatrogasnom zajednicom je dogovoreno sve, kao i prema napucima Državne uprave za zaštitu 

i spašavanje. Kako je VZGJ imala dosta problema sa sjednicama, sada će se krenuti u 

usklađenje plana zašite od požara. 

Filip Tončić ponukan razgovorom vezano za nabujalu prirodu i određene zakrčene putove, na 

Plešivici ima dosta takvih problema, što raditi kad poljski put bude zakrčen? Moje pitanje je 

više inicijativa jer to pitanje muči građane, dajmo uputu građanima kako doći do svoje parcele 

u slučaju da vlasnik susjedne parcele istu ne obrađuje. Drugo pitanje je vrlo slično, Dani vina 

počinju u četvrtak, postavili su se po Plešivici oni ograđeni prostori za kante, jučer je išao 

odvoz otpada i danas je sve opet zakrčeno, neka se uredi ipak je to Vinska cesta. 



Zvonimir Novosel odgovara što se tiče zakrčenih puteva, i sam svjedoči čestim upitima naših 

sugrađana. Konstatira da upravljamo s 240 km nerazvrstanih cesta. Sve više ljudi ne održava 

svoje parcele, osobno smatra da je pojačanje komunalno redarske službe rješenje jer jedan 

čovjek to više ne može raditi. Procedure su besmislene i komplicirane, ali moramo ih se 

pridržavati. Poziva građane da prijavljuju, morat će prići strogom kažnjavanju vlasnika 

parcela. Da Grad to preuzme na sebe to bi moglo slomiti gradski Proračun. Kritične situacije 

postoje, može se javiti u Grad komunalnom redaru, kroz pojačanje redarske službe nada se da 

će biti bolje. A za inicijativu za bolje održavanje lokacija zelenih otoka, zadužuje resornu 

pročelnicu, da neka ovih dana malo pojačaju. Razočaran je pojedinim stanovnicima, neki 

preko noći lokacije natrpaju kaučima, televizorima što se inače može na civiliziran i kulturan 

način odložiti na reciklažno dvorište. Čine štetu sami sebi na žalost, uvjeren je da su to lokalni 

stanovnici, ne vjeruje da to vozi netko iz Zagreba, to što se događa je nepristojno nekulturno i 

nezakonito. 

 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 13 od 

17 članova Gradskog vijeća. Za današnju sjednicu se predlaže sljedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

1. Predstavljanje projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije 

Jastrebarsko“  

2. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2017. godinu 

3. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Jastrebarskog 

4. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Grada Jastrebarskog  

5. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Jastrebarskog  

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 

Jastrebarsko 

7. Prijedlog Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor 

članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog 

8. Prijedlog Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Jastrebarskog 

9. Prijedlog Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Gospodarske zone Jalševac 

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju darovanja nekretnine  

11. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 

Grad Jastrebarsko 

12. Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Jastrebarskog 

13. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2018. 

14. Razno 

 

Željka Kovačić konstatira da je u međuvremenu stigao prijedlog za dopunu današnjeg 

dnevnog reda: „Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o 

iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni 

obrazovanja za školsku godinu 2018./2019.“. Poziva resornu pročelnicu da usmeno obrazloži 

prijedlog Odluke. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže prijedlog Odluke, iznos participacije se ne mijenja i 

predlaže da se ova točka danas uvrsti na dnevni red. 



 Prijedlog da se dnevni red dopuni „Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti 

na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole 

Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2018./2019.“, 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. Predstavljanje projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije 

Jastrebarsko“  

2. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2017. godinu 

3. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Jastrebarskog 

4. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Grada Jastrebarskog  

5. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Jastrebarskog  

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 

Jastrebarsko 

7. Prijedlog Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor 

članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog 

8. Prijedlog Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Jastrebarskog 

9. Prijedlog Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Gospodarske zone Jalševac 

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju darovanja nekretnine  

11. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 

Grad Jastrebarsko 

12. Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Jastrebarskog 

13. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2018. 

14. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu 

participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni 

obrazovanja za školsku godinu 2018./2019 

15. 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 SA 7. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

JASTREBARSKOG 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (13 glasova ZA) usvojili zapisnik sa 7. 

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 svoje mišljenje, te da su svi 

materijali vijećnicima bili dostupni putem aplikacije e-sjednice. 

 

Ad 1.) Predstavljanje projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture 

aglomeracije Jastrebarsko“  

Željka Kovačić informira da će Projekt prezentirati gđa. Maja Gradiša Peronić iz tvrtke 

„Media val“, koja je zadužena za vidljivost projekta, te g. Mario Brnabić, direktor tvrtke 

„Vode Jastrebarsko“ d.o.o. 

Nazočni su prezentirane informacije primili na znanje. 

 

Željka Kovačić konstatira da je u međuvremenu sjednici pristupio vijećnik Nedeljko Bujan, 

te da je sada na sjednici nazočno 14 vijećnika.  

 

Ad 2.) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2017. 

godinu 

Željka Kovačić poziva Nenada Strizrepa da podnese Izvješće. 

Nenad Strizrep usmeno podnosi Izvješće, govori o djelatnostima tvrtke, ostvarenom prihodu 

poslovanja u prošloj godini, dobit je 14.201 kn u odnosu na prethodnu godinu, značajan je 

napredak i može se optimizmom okrenuti prema rezultatu. Rashodi su značajno smanjeni, za 

skoro 1,5 milijuna kuna, a najviše materijalni troškovi, promijenila se struktura radova. 

Stabilizirali su se prihodi, ostvaruju prihode iz Grada za održavanje komunalne infrastrukture. 

S prošlim izvješćem nije zadovoljan, a ni s ovim nije potpuno zadovoljan, nada se da će 

postići postavljene ciljeve da se napravi iz tvrtke optimalno organizirana tvrtka, koja 

kvalitetno obavlja zadaće. Naravno, to je dugačak put i ne može se postići preko noći, 

provode proces restrukturiranja. Izvješće prati i fotodokumentacija. Otvoren je za pitanja. Svi 

materijali su dostavljeni u materijalu za sjednicu. 

 Otvorena je rasprava. 

Andrej Krlin vidljivi su pomaci u odnosu na prošlu godinu, saniran je donekle dug. U 

samom izvješću piše, obveznici su revizije. Zanima ga ta revizija, može li se dobiti na uvid? 

Nenad Strizrep odgovara da su Ceste Jastrebarsko obveznici revizije, rezultati se objavljuju 

na službenim web stranicama, nije priložio, biti će uskoro objavljeno javno, nije nikakva tajna 

već se objavljuje javno što je standardna procedura, sve je transparentno. 

Miljenko Pavlaković u prvom redu mora reći da se vidi određeni pomak u poslovanju što 

smatra pozitivnim, a za reviziju je sada rečeno. Smatra da su kao Gradsko vijeće mogli dobiti 

program restrukturiranja, volio bit to vidjeti, moli da im se to dostavi. Od prošlogodišnjeg 

gubitka od cca 1,5 mil.kuna, vidljivo je da uz smanjenje troškova na rashodovnoj strani da su 

se smanjili odnosi na poreze i doprinose i ove vanjske usluge. Smanjenje prihoda je vidljivo, 

sortirali ste poslove koje ste radili no tu je još uvijek akumulirani gubitak iz prijašnjeg niza 

godina. Ukupni gubitak je preko 4 milijuna kuna. Svjesni da taj gubitak nije mali koji je 

akumuliran, s ovom dinamikom ne treba računati koliko treba vremena da bi se dovelo do 

nule. No ono što je znakovito, i zanima ga, kratkoročne obveze iznose više od 1,7 milijuna 

kuna, a obveze prema dobavljačima preko 400.000 kuna, kako će se to reflektirati na 

poslovanje, tj kako se to reflektira na poslovanje za 2018 godinu? 

Nenad Strizrep odgovara da je činjenica da postoji akumulirani dug koji se prenosi iz godine 

u godinu, sve aktivnosti su usmjerene prije svega na to, na podizanje kvalitete, ne mogu se 

repozicionirati na tržištu. Plan restrukturiranja će se objaviti na webu pa će biti svima vidljivo, 

nije tajna, to je ono što može obećati. Što se tiče tekuće likvidnosti, mi radimo na mjesečnoj 

bazi račun dobiti i gubitka da se mogu pratiti obveze, poboljšan je financijski tijek. Dugovanja 



su došla na prihvatljivu razinu premda nije unutar trideset dana. Sve ove mjere imaju za cilj 

servisirati sve obveze u zakonskom roku. 

Andrej Krlin po pitanju revizije, do kraja lipnja biti će vidljivo i na stranici FINA-e. Moglo 

se, smatra, pričekati s raspravom o ovom izvješću pa da se dostavilo i revizijsko izvješće u 

materijalu. 

Nenad Strizrep odgovara da je jako teško pogoditi termin za izvješće, moj cilj je da se preda 

izvješće što ranije da se ne govori u 9. ili 11. mjesecu o prošloj godini, nema zaista nikakvih 

skrivanja, htio je da se ovo sve izvijesti prije ljetne stanke. 

 Zaključena je rasprava. 

 

 Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2017. godinu 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (10 glasova ZA i 4 SUZDRŽAN) 

usvojili 

 

Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2017. godinu 

 

Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2017. godinu prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 3.) Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Jastrebarskog 

Željka Kovačić poziva pročelnicu Maju Gornik da usmeno obrazloži prijedlog Odluke. 

Maja Gornik usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke, pokazala se potreba za preustrojem, 

predlaže se ustrojiti 4 upravna odjela. Dosadašnji pročelnici nastavljaju sa svojim radom, a do 

izbora dva nova pročelnika imenovati će se vršitelji dužnosti, a novi pročelnici zaposliti će se 

putem javnog natječaja. 

 Otvorena je rasprava.  

Andrej Krlin nema u obrazloženju, koliki je utjecaj ove Odluke na godišnju sumu plaća? 

Maja Gornik na temelju ove Odluke se donosi kasnije Pravilnik o sistematizaciji, a 

napravljena je i kalkulacija plaća koja je pokazala povećanje od 40.000 kn na godišnjoj razini. 

Roman Rodić izražava zadovoljstvo prijedlogom nove sistematizacije, vidi da se planira 

zaposliti i komunalni redar poljoprivredne struke, raduje ga ta činjenica. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Jastrebarskog daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Jastrebarskog 

 

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Jastrebarskog prilaže se zapisniku i 

čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 4.) Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Grada Jastrebarskog  

Željka Kovačić poziva pročelnicu Maju Gornik da usmeno obrazloži prijedlog Odluke. 

Maja Gornik usmeno obrazlaže, ovi su koeficijenti određeni, radi se zapravo o minimalnim 

promjenama, trebali smo i uskladiti koeficijente za radno mjesto spremačice i dostavljača za 

minimalnu bruto plaću. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 



 Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim 

tijelima Grada Jastrebarskog 

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima 

Grada Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 5.) Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Jastrebarskog  

Željka Kovačić poziva pročelnicu Maju Gornik da usmeno obrazloži prijedlog Odluke. 

Maja Gornik usmeno obrazlaže izmjene u odnosu na Odluku iz 2000. godine, određeni 

pomaci u odnosu na tada. Ukida se Plaketa grada, nema ograničenja broja priznanja, skraćuje 

se vrijeme za natječaj, još će se izraditi Pravilnik kojeg donosi gradonačelnik uz suglasnost 

Odbora za javna priznanja. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o javnim priznanjima Grada Jastrebarskog 

 

Odluka  o javnim priznanjima Grada Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni 

dio. 

 

Ad 6.) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih 

Grada Jastrebarsko 

Željka Kovačić poziva pročelnicu Maju Gornik da usmeno obrazloži prijedlog Odluke. 

Maja Gornik obrazlaže da je prijedlog da se broj članova smanji s 9 na 7 članova, 

nadovezala se i na iduću točku vezano za raspisivanje Javnog poziva za isticanje kandidatura 

za izbor članova, koju je također usmeno obrazložila. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada 

Jastrebarsko daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih  

Grada Jastrebarsko 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Jastrebarsko 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 7.) Prijedlog Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za 

izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor 

članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje. 



 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

Zaključak o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i 

zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog 

 

Zaključak o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika 

članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjednica određuje stanku od 10 minuta u 18:47 sati. 

Sjednica se nastavlja u 18:57 sati. 

 

Ad 8.) Prijedlog Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Jastrebarskog 

Željka Kovačić poziva Marijana Meštrića, voditelja Odsjeka, da usmeno obrazloži prijedlog 

Odluke. 

Marijan Meštrić uvodno obrazlaže, obuhvatiti će i iduću točku, obrazlaže ciljeve donošenja 

prostornog planiranja. Detaljnije, to se odnosi na zahtjeve dva trgovačka društva, nešto 

privatnih zahtjeva te za prostor za auto kamp. Zatražena su mišljenja o utjecaju na okoliš 

mjerodavnih javnopravnih tijela.  

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog 

 

Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog prilaže 

se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 9.) Prijedlog Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Gospodarske zone Jalševac 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Gospodarske zone Jalševac daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Gospodarske zone Jalševac 

 

Odluka  o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone 

Jalševac prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 10.) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju darovanja nekretnine  

Željka Kovačić poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži prijedlog 

Zaključka. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže prijedlog Zaključka, još prije 6 godina je podnesen 

zahtjev Republici Hrvatskoj za darovanje nekretnine za izgradnju parkirališta, u ulici Zrinski 

Frankopanskoj, iza glazbene škole, prema vojarni. Tek je u veljači 2018. godine Povjerenstvo 



za raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH donijelo Odluku o darovanju. Ishođena je i 

lokacijska dozvola, s obzirom na vrijednost nekretnine potrebna je suglasnost gradonačelniku 

od Gradskog vijeća da potpiše ugovor o darovanju za stjecanje predmetne nekretnine. 

 Otvorena je rasprava. 

Zvonimir Novosel konstatira da je bilo potrebno šest godina angažmana i dopisivanja za 

jednu česticu za koju smo još prije tri godine imali uvijete za preuzimanje vlasništva. Vjeruje 

da postoji želja da se ta problematika riješi, teško je suvislo planirati kada ovakve procedure 

traju jako dugo, u naravi je to napušteno zemljište. Digresija i usporedba za vojarnu, puno 

koraka je potrebno za dobivanje čestica u vlasništvo.  

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju darovanja nekretnine daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnine 

 

Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnine prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 11.) Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske za Grad Jastrebarsko 

Željka Kovačić poziva Zdravka Režeka, voditelja Odsjeka, da usmeno obrazloži Program. 

Zdravko Režek usmeno je obrazložio Program. Sabor je usvojio Zakon koji je stupio na 

snagu početkom ožujka, mijenja se sustav upravljanja poljoprivrednim zemljištem. Detaljno 

je dao presjek problematike i pravni temelj, mogućnost raspolaganja te površine. Ovaj se 

dokument može sukcesivno mijenjati i dopunjavati. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 

Grad Jastrebarsko daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Grad Jastrebarsko 

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad 

Jastrebarsko prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 12.) Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Jastrebarskog 

Željka Kovačić poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazlaži Plan mreže dječjih 

vrtića. 

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Plan mreže dječjih vrtića na području Grada 

Jastrebarskog. 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Jastrebarskog 

 

Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 



 

Ad 13.) Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2018. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Članovi Gradskog vijeća primili su na znanje Izvješće o korištenju proračunske zalihe 

za mjesec travanj 2018. 

 

Ad 14.) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu 

participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni 

obrazovanja za školsku godinu 2018./2019 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu 

participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za 

školsku godinu 2018./2019 daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (14 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije 

roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja  

za školsku godinu 2018./2019 

 

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije 

roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku 

godinu 2018./2019 prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Ad 15.) Razno 

 Otvorena je rasprava. 

Tomislav Preprotić nada se da je ovo izuzetak radi početka Dana vina, da sjednica Gradskog 

vijeća počinje u terminu  u 17 sati, nada se da će se u buduće sjednice biti u 18h. 

Željka Kovačić kazala je da je ovo iznimka radi Dana vina i danas ima još protokolarnih 

obaveza, u buduće će sjednice biti po starom rasporedu. Poziva sve na sutrašnje otvorenje i 

posjet na Dane vina, te svima želi dobar provod. Zaključuje sjednicu i zahvaljuje svima na 

suradnji. 

 Zaključena je rasprava. 

 

Dovršeno u 19,25 sati. 

 

ZAPISNIČARKA:             PROČELNICA:                 PREDSJEDNICA: 

Sonja Pukšar                          Maja Gornik, dipl.iur.                      Željka Kovačić, prof. 

 

 

 


