
 

                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

  GRAD JASTREBARSKO 
GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/18-01/07 

URBROJ: 238/12-01-18-2 

Jastrebarsko, 18. prosinca 2018.  

ZAPISNIK 

 

s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održane 18. prosinca 2018. 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, Miljenko Pavlaković, Petar Španić, Ignac Smetko, Ivan Budišćak, Filip Tončić, 

Snježana Janković, Luka Cipurić, Tomislav Preprotić, Nedeljko Bujan, Goran Neralić, Andrej Krlin i 

Nikola Ivčec. 

 

OPRAVDANO NENAZOČAN ČLAN GRADSKOG VIJEĆA: Jurica Paljug. 

 

NAZOČNI DUŽNOSNICI: Zvonimir Novosel, gradonačelnik Grada Jastrebarskog, Stipe Bučar i 

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 i v.d. 

pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu; Ivana Španić, pročelnica 

Upravnog odjela za financije; Zdravko Režek, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene 

djelatnosti; Ivan Batušić, savjetnik; Tomislav Ciban i Suzana Hrenek Mesic – predstavnici tvrtke Vode 

Jastrebarsko d.o.o.;, Jadranka Stojković, ravnateljica Dječjeg vrtića Radost; Dragutin Fabijanić, 

ravnatelj Glazbene škole Jastrebarsko, Nikolina Ribarić, ravnateljica Centra za kulturu Jastrebarsko; te 

nazočni predstavnici medija: Đuran Igor, „Portal 01“; Vana Pocrnić „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 vijećnik Jurica Paljug 

ispričao je nedolazak na današnju sjednicu. Na sjednici je nazočno 16 od 17 vijećnika te se mogu 

donositi pravovaljane odluke.   

 

AKTUALNI SAT: 

 Otvorena je rasprava. 

Željka Kovačić uvodno je kazala da je na prošloj sjednici Gradskog vijeća tražila da vijećnici pitanja 

postave uz najavu i preciznije, kako bi se dobio kvalitetni odgovor. Odlučila je uputiti zahtjev Odboru 

za Statut, Poslovnik i propise da daju svoje mišljenje o odredbama članka 61., stavak 2. te članka 64. 

stavak 1., odnosno da li kod postavljanja pitanja elektroničkim putem prijavom kroz aplikaciju „e-

sjednice“ navedena pitanja moraju biti postavljenja sukladno odredbi članka 64. stavka 1. Poslovnika 



(jasno, precizno i kratko u formi pitanja) ili samo općenito, kao tema rasprave. Također, poziva da 

međusobna komunikacija bude na razini međusobnog poštivanja. 

Leon Bastašić ima pitanje vezano za sudbinu izgradnje rotora na Trešnjevci, bilo je najave gradnje 

početkom ove godine - što se nije desilo. Osvrnuo se i na sastanak vijećnika Krlina i ministra 

Butkovića. Drugo pitanje se odnosi na Nacrt Odluke o kućnim ljubimcima. Koliko je shvatio, to bi 

značilo nove namete za građane. Govori o Odluci Visokog upravnog suda, koju je citirao. Što će grad 

učiniti? Treće pitanje su EU projekti, koliko je trenutno prijavljeno projekata, koliko ih je u pripremi i 

koliko ih je završeno. 

Zvonimir Novosel odgovara što se tiče izgradnje rotora kod Trešnjevke, ne zna kada će početi 

gradnja. Daje pregled tijeka aktivnosti. Što se tiče susreta vijećnika Krlina s ministrom Butkovićem, 

drago mu je da se vijećnici bore za Grad, međutim poanta susreta s ministrom trebala bi značiti da li će 

se nešto dogoditi od projekata. Volio bi da se javio, jer bi mu onda dao da ponese sa sobom knjižicu 

koju ima pripremljenu, s otvorenim pitanjima i projektima koja stoje bez i jednog pomaka. Nada se da 

možemo surađujući raditi na tome da riješimo probleme sugrađana. Govori i o nogostupu u naselju 

Čeglje, bio je dogovor da će biti u investicijskom održavanju. Što se tiče statusa EU projekata, 

odgovor će dobiti u pisanoj formi jer je kompleksan, usmeno daje osnovne informacije. 

Irena Strmečki Šlat daje odgovor vezano za trajnu sterilizaciju životinja i odredbe Zakona o zaštiti 

životinja te s tim u vezi navodi da se i od Udruge prijatelja životinja dobila se uputa o trajnoj 

sterilizaciji. Govori o presudi Visokog upravnog suda koja je u suprotnosti s dobivenim uputama. Grad 

Jastrebarsko će uputiti dopis Udruzi gradova, da dobijemo uputu kakvu odluku donijeti. 

Leon Bastašić dodao je što se tiče rotora, da ne bude krivo shvaćeno, nije kritika, već želi da bude 

veća koordinacija, da se zajedno zalažemo za interese Jaske. Ne slaže se s prisilnom sterilizacijom, 

volio bi da Grad reagira i da se na humaniji način riješi problem. 

Snježana Janković pitala je vezano za parkiralište kod osnovne škole, početkom školske godine se 

raspravljalo o tome jer je to problem roditeljima. Djelatnici Policije obrazlagali su da se ne može 

parkirati unutar kruga škole. U kojoj je fazi izgradnja parkirališta. Drugo, na prošloj sjednici kolega 

Rodić je pitao za Kemis, u međuvremenu je primijećeno da na lokaciji kod Kemisa raste novi objekt, 

da li se zna što se to gradi? Cijena odvoza otpada u nekim je gradovima porasla 200 posto, vezano za 

zakonske odredbe, da li je i naš koncesionar najavio poskupljenje?  

Zvonimir Novosel odgovara vezano uz gradnju parkirališta kod osnovne škole, još prije dvije godine 

je proračunom predviđen projekt izgradnje, ugovoren je projektant i izrađen glavni projekt. Novim 

proračunom Županije osigurana su sredstva za izgradnju parkirališta, dio je sredstava osigurao i Grad. 

Jučer je održana sjednica školskog odbora Osnovne škole Ljubo Babić. Tijekom ovog tjedna će škola 

podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu temeljem glavnog projekta koji je Školi dostavljen od strane 

Grada za tu lokaciju, očekuje da će u sljedećim danima i tjednima potpisati Sporazum sa Županijom i 

da će početkom građevne sezone početi aktivnosti izgradnje, te će to značiti i drugu organizaciju 

prometa koju detaljno obrazlaže. 

Irena Strmečki Šlat odgovorila je što se tiče izgradnje objekta kod Kemisa, komunalni redar je 

početkom prosinca uočio postavljenu metalnu konstrukciju, no budući da postupanje nije u nadležnosti 

komunalnog redara, sve je prijavljeno građevinskoj inspekciji. Nadležni Upravni odjel uputio je dopis 

tvrtki Kemis u kojem se zatražio očitovanje, a odgovor se nalazi u aplikaciji e-sjednice, navode da nisu 

imali namjeru preuzeti posao tvrtke Remondis Medison. Što se poskupljenja odvoza otpada tiče, 

zaprimljen je zahtjev od koncesionara za izdavanje suglasnosti na novi cjenik, kojim bi došlo do 

poskupljenja odvoza otpada jer bi za dosadašnju cijenu za posudu od 120 l umjesto jednog odvoza 

tjedno, bila osigurana 3 odvoza mjesečno, i to pod uvjetom da se bio otpad kompostira. Navodi koji su 

troškovi uključeni u cijenu sukladno Zakonu i novoj Uredbi, Grad nije prihvatio ovaj prvi zahtjev, 

odnosno gradonačelnik je odbio dati suglasnost na predloženi cjenik, no očekujemo novi zahtjev 

koncesionara za izdavanje suglasnosti na novi cjenik, a koji cjenik smo dužni uskladiti i temeljem 

izvršenog inspekcijskog nalaza inspektorice zaštite okoliša. 

Andrej Krlin pitao je vezano uz javnu rasvjetu na području Grada, koja još i dalje na nekim mjestima 

ne radi. Što će se učiniti? Drugo pitanje odnosi se na funkcioniranje Vijeća mjesnog odbora, sredstva 

za aktivnosti se trebaju osigurati u Proračunu Grada prijedlogom za male komunalne akcije. Kako to 

da nije zatražen prijedlog za male komunalne akcije? 

Zvonimir Novosel odgovara da je bilo dosta pitanja vezano za javnu rasvjetu, mora priznati da je bilo 

jako puno kvarova, možda je to radi starost rasvjetnih tijela koja su sva zamijenjena pred desetak 



godina, negdje kompletna naselja nisu imala svjetla i tu se radi o kvaru na mreži. Većina stvari je 

riješena, isprika svima kojima to stvara poteškoće, sve se to desilo u kratkom periodu i nema na tržištu 

dovoljno operative za sve to koordinirati. Kreće se s intenzivnim popravcima po naseljima. Kreće se i 

s programom NEWLIGHT, na period od deset godina bismo bili sigurni od troškova održavanja javne 

rasvjete. O malim komunalnim akcijama sam govorio i na prethodnim sjednicama Gradskog vijeća. 

Mi sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu donosimo programe koje smo u obvezi 

donijeti prema tom Zakonu. Kolega Ivan Fabijanić je na dnevnoj komunikaciji s mjesnim odborima. 

Biti će sve rješavano. 

Andrej Krlin dodaje po pitanju rasvjete, nada se da će što prije popravci biti riješeni. Što se pak malih 

komunalnih akcija tiče, slaže se da se treba pronaći model za mjesne odbore, da je bitno da ljudi na 

terenu znaju što se planira. Također se slaže da je potrebna obostrana suradnja vezano za projekte, da i 

gradonačelnik izvijesti o sastancima na kojima sudjeluje. 

Tomislav Preprotić pitao je što je s kandelabrom u ulici Vladka Mačeka, pred mjesec i pol dana je 

prijavljen kvar, u elektri rekli da nemaju s tim veze, pa moli pojašnjenje. Drugo, u Ulici Bana J. 

Jelačića kod kućnog broja 10 je jedna rupa u asfaltu, radi se o pješačkoj zoni, ta rupa je od 

kanalizacije. Pred godinu dana je ta rupa samo zatrpana, kada će to biti trajno riješeno? Zahvaljuje na 

odgovoru na vijećničko pitanje vezano uz sajmište, pita se kako je uopće taj otpad nastao? Po 

projektima su ulice trebale biti riješene procesom hladne reciklaže, kako je moguće da smo dobili 

tolike količine otpada? 

Zvonimir Novosel odgovara što se tiče prva dva pitanja, shvaća kao inicijativu i zahvaljuje. Što se tiče 

problema javne rasvjete, intenzivirati će se popravci. Vezano na problem u ulici Bana J. Jelačića imao 

je upite stanovnika tog dijela ulice, i nekoliko puta se pokušala napraviti sanacija tog dijela ceste. Dio 

vode s kolnika ulazi u kanalizaciju, obveza je da se trajno riješi to pitanje. Što se tiče kako je otpad sa 

sajmišta nastao, otpad nije nastao isključivo iz ulica, no zna da je bilo dionica u kojima je trebalo 

dodati svježeg šljunka. Kako je nastao, pročelnica će provjeriti pa će se dati odgovor.  

Tomislav Preprotić želio bi reći da kod propisivanja natječaja treba definirati tko je dužan zbrinuti 

otpad, da se odredi i lokacija nekog odlagališta, da se uvede određeni red u djelatnost. 

Zvonimir Novosel slaže se s rečenim, daje primjer Radničke ulice i zbrinjavanja otpada. 

Nedeljko Bujan ima pitanje vezano uz osnovnu školu, no dobio je odgovor, pa postavlja drugo 

pitanje, rečeno je da će se uputiti dopis prema ministru Mariću i premijeru Plenkoviću vezano za 

vojarnu. Moli izvješće što se poduzelo po tom pitanju. Da li je zaprimljena odluka Vrhovnog suda za 

spor sela Guci, kao vijećnik i predstavnik mjesnog odbora, postavlja redovito pitanje sada već pet 

godina, a nema konkretnog odgovora. Zanima ga do kud je to došlo jer je u međuvremenu dobio 

prekršajnu prijavu, vlasnik ga je tužio za klevetu. Kako bi se znao pripremiti za ročište, moli da mu se 

razjasni situacija. 

Zvonimir Novosel konstatira da je otklonjen kvar kod škole, mada to ne spada u sustav javne rasvjete. 

Što se tiče Ministarstva državne imovine i problematike o kojoj se govorilo, uputio je oštar dopis 

ministru Mariću i premijeru Plenkoviću, navodi se višegodišnja kronologija aktivnosti. Ako se 

parcelacija dogodila greškom nada se da će ispraviti a ako je bila namjera, tada će sve prijaviti  

nadležnim institucijama. Interes Grada mora biti ispred interesa pojedinaca ili udruga. Izvještava da je 

Grad uputio zahtjev za izdavanje tabularne isprave za novonastalu česticu, kao i za buduće jer takve 

lokacije moraju imati prvenstvo korištenja za jedinice lokalne samouprave. 

Irena Strmečki Šlat kazala je vezano za tužbu za zemljište u Gucima, nakon više od tri godine stigla 

je rješenje o odbacivanju žalbe, ponavlja kronologiju dostave pismena i konstatira da do danas o tužbi 

nije odlučeno. 

Nedeljko Bujan kazao je da ako Grad to ne može riješiti, što ćemo mi mještani riješiti? Da može 

sustav tolike godine ne reagirati, to mu je nejasno. Tko je zakazao ne zna, ali za ovo sve skupa treba 

nešto drugo poduzeti. 

Roman Rodić uvodno govori da su iz Proračuna isplaćena sredstva za prostorne planove, do danas na 

tim područjima je izgrađena samo jedna kuća. Što se radi po tom pitanju, da li su planirala sredstva da 

se zemljište može prodavati? Bila je rasprava vezano za pješački kolnik prema Princess centru. Zašto 

se nije napravio pješački kolnik u ulici Janka Matka i Petra Skoka, koje su također u gospodarskoj 

zoni, je prodavana su zemljišta u svrhu gospodarskog korištenja.  

Željka Kovačić kazala da će vijećnik ovo posljednje pitanje postaviti kasnije. 



Zvonimir Novosel govorio je o prostorno planskoj dokumentaciji i svrsi donošenja. Detaljni plan 

uređenja Južna zona rađen je radi rotora i nadvožnjaka, to je bio osnovni razlog. DPU Pečkarica, imali 

su veliki pritisak vlasnika međutim provedba stane uvijek radi novca. Govori o odricanju u korist 

javnog dobra, što bi sugrađani trebali početi primjenjivati radi vlastitog dobra. Što se tiče pješačkog 

kolnika, navedene ulice nisu u gospodarskoj zoni. Gospodarska zona završava na pruzi.  

Roman Rodić kazao je da se taj pojas prodavao kao gospodarska zona, zbog Kauflanda. 

Zvonimir Novosel odgovorio je da je to gospodarska namjena zemljišta, što je drugi pojam od 

gospodarske zone.  

Miljenko Pavlaković ima tri pitanja, jedno se odnosilo i na raspodjelu sredstava sportskim udrugama, 

no nema gospodina Šlata, jer je sjednica sportske zajednice u isto vrijeme, pa nema kome postaviti 

pitanje. 

Željka Kovačić daje uputu da vijećnik može postaviti pitanje, a gospodin Šlat će pisano odgovoriti. 

Miljenko Pavlaković zanima ga raspodjela sredstava za sportske udruge i na koji način će se 

honorirati uspjesi koje su neke udruge postigle. Zatražio je da mu se u pisanom obliku dostave podaci. 

Nastavno na temu nogostupa prema Princessu, i dalje će u nastavku obilaznicom ići nogostup koji 

vodi nikud ovog časa, hoće li ići nogostup prema centru? Zatražio je damu se u pisanom obliku 

dostave podaci za proteklih par godina, koliki su prirezi plaćeni iz kojih područja i koliko je sredstava 

utrošeno na tim konkretnim područjima. 

Zvonimir Novosel kazao je da će vijećnik dobiti odgovore na pitanja. Sjednica Sportske zajednice je 

zakazana prije sjednice Gradskog vijeća i izostanak gospodina Šlata s današnje sjednice je opravdan. 

Priključiti će se kasnije. Što se tiče nogostupa prema centru Princess, napominje da je posebno 

navedena stavka za rasvjetu, od nadvožnjaka do kraja nogostupa i uključuje neadekvatno osvijetljeno 

križanje. Na državnim cestama lokalna samouprava ne smije raditi ništa bez dozvole. Što se tiče 

mjesnih odbora, to pitanje ga je također zanimalo, tražili su lani od porezne tu evidenciju prireza, no 

Porezna je odgovorila da takvu evidenciju ne vodi, što mu je žao. Želi vjerovati da će moći u 

budućnosti dobiti takav odgovor. Bilo bi zaista dobro vidjeti kako se porezna sredstva pune, ponoviti 

će zahtjev. 

Miljenko Pavlaković osvrnuo se na mjesne odbore, moli za male komunalne akcije koliko je 

sredstava uloženo u koje naselje. 

Zvonimir Novosel daje uputu neka vijećnici u toku sutrašnjeg dana upute mailom pitanja koja danas 

nisu stigli postaviti, pa će dobiti pisanim putem odgovor. 

 Zaključena je rasprava. 

 

Prelazi se na usvajanje dnevnog reda za današnju sjednicu.  

Predsjednica Gradskog vijeća Željka Kovačić konstatira da je na sjednici nazočno 16 od 17 članova 

Gradskog vijeća. Za današnju sjednicu se predlaže sljedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

 

1. Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2017. godinu 

2. Izvješće o poduzetim radnjama Grada Jastrebarskog po Zaključku Gradskog vijeća Grada 

Jastrebarskog KLASA:021-05/18-01/4, URBROJ: 238/12-01-18-7, od 6. rujna 2018. godine 

3. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 

4. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 

5. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 

6. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog 

za 2018. godinu 

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

području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 

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

Jastrebarskog za 2018. godinu 

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

Jastrebarskog za 2018. godinu 



10. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području 

Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 

11. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom 

obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 

12. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada 

Jastrebarskog za 2018. godinu 

13. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Grada Jastrebarskog 

14. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu 

15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2019. godinu 

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Glazbene škole Jastrebarsko 

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

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

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

20. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Ivanu Španić, Jaskanska 4, Gornji Desinec 

21. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Goranu Golešiću, Kolodvorska 42, Jastrebarsko 

22. Prijedlog Zaključka  

23. Izvješće o korištenju proračunske zalihe 

24. Razno 

 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) usvojili predloženi dnevni red. 

 

Željka Kovačić kazala je da se temeljem odredbi članka 75. stavka 7. Poslovnika Gradskog vijeća 

Grada Jastrebarskog, prije prelaska na raspravu po točkama dnevnog reda, usvaja zapisnik s prethodne 

sjednice Gradskog vijeća. 

 

USVAJANJE ZAPISNIKA S 11. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

JASTREBARSKOG 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 11. sjednice Gradskog vijeća daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) usvojili zapisnik s 11. sjednice 

Gradskog vijeća. 

 

 Prije prelaska na raspravu po točkama dnevnog reda, predsjednica konstatira da su svi matični 

odbori raspravljali o točkama dnevnog reda, te da su svi materijali vijećnicima bili dostupni putem 

aplikacije e-sjednice.  

 

1. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2017. godinu 

Željka Kovačić konstatira da je Izvješće dostupno u aplikaciji te da su ga vijećnici imali priliku 

proučiti, poziva predstavnika TD „Ceste Jastrebarsko“, g. Tomislava Cibana da obrazloži Izvješće. 

Tomislav Ciban usmeno obrazlaže Izvješće o radu, obrazlaže najznačajnije projekte i aktivnosti, te 

financijsko izvješće, društvo je likvidno i obveze podmiruje u dospijeću. 

 Otvorena je rasprava. 

Roman Rodić kazao je da i sam radi u tvrtki koja se zove Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke 

županije, pa smatra da je kompetentan povući paralelu. Kao građanin i potrošač je zadovoljan radom i 

nema primjedbi na funkcioniranje, izvrsnost i rad, pogotovo sa dijelom unapređenja rada i poslovanja 

npr. daljinsko očitanje. Unazad nekoliko godina su građani izdvajali određena sredstva za izgradnju 

komunalne infrastrukture, pohvalno je, ali namjenski su i utrošena i ni jedan potrošač neće žaliti za 

sredstvima. Ono što nije stigao pod aktualnim satom, molio je da mu se iz Voda dostavi podatak 

koliko potrošača nije u mogućnosti biti spojeno na odvodnju, koliko će ostati potrošača koji neće biti 



spojeni na odvodnju? Moli odgovor u pisanom obliku, da mu se to pošalje aplikacijom ili mailom a ne 

papirnatim oblikom. Navesti će zašto traži taj podatak, radi toga što je vidio izvrstan primjer jedne 

gospođe ih Hrastja koja je ugradila bio pročišćivač, trebalo bi razmišljati o mogućnosti sufinanciranja 

takvih projekata u nekoj skorijoj budućnosti.  

Željka Kovačić konstatira da je u Poslovniku propisano da se odgovor daje pisano u roku 30 dana. 

Bilo je prilika da vijećnici nisu primili mail, pa je onda isto bilo prigovora.  

Luka Cipurić konstatira da je ovo izvješće za 2017. godinu, inače je rok 30. lipnja pa je moglo i prije 

biti na Vijeću. Vidljivo je da nije dobiveno izvješće o reviziji, no ono se može vidjeti i putem web 

servisa FINA-e. Uglavnom, izvješće revizora je mišljenje s rezervom, usmeno obrazlaže. Već se 

raspravljalo o podjeli poduzeća u tri tvrtke, govori o prenesenom gubitku i povećanju rashoda. Zanima 

ga, za ovih navedenih 530.000,00 kn, kako ide postupak naplate? Zanima ga i plan sanacije gubitaka 

koji trebaju sanirati.  

Tomislav Ciban dati će odgovor u pisanom obliku. 

Miljenko Pavlaković bilo je vremena da ranije dođe točka na dnevni red, vidljivo je znatno smanjenje 

prihoda i rashoda. Prihod smanjen za skoro 20%. Obaveze prema dobavljačima su u porastu, 

potraživanja od kupaca 2,8 milijuna kuna. Referira se na izvješće revizije, kada se tome doda temeljni 

kapital koji je više od 46 milijuna kuna, dugotrajna imovina od 98 milijuna kuna, odgođena plaćanja 

67 milijuna kuna, što to znači? Moli pojašnjenje. Ukupni akumulirani gubitak je drugačiji. 

Suzana Hrenek Mesic obrazlaže detaljno smanjenje prihoda. Obrazlaže o knjiženju troškova, 

smanjenje amortizacije i odgođeni troškovi su u korelaciji. Odgođeni troškovi – radi se o poziciji, o 

sredstvima koja su došla na račun koja nisu niti prihod niti rashod dok god se imovina ne stavi u 

uporabu, detaljno obrazlaže. 

Miljenko Pavlaković pita koliko dugo stoje sredstva na tom kontu odgođenih plaćanja? Pretpostavlja 

da su to sredstva koja su davno trebala biti stavljena da su u funkciji, cjevovodi koji se već duže 

koriste. 

Suzana Hrenek Mesic odgovara da se neka sredstva nisu sučelila jer nisu obavljeni tehnički pregledi, 

nisu u funkciji. Postoji popis onoga što je u funkciji, detaljno obrazlaže. 

Miljenko Pavlaković moli u pisanom obliku odgovor koji su to sve objekti koji su na toj poziciji 

odgođenih plaćanja. Poanta, uz ovo što je kolega Cipurić rekao vezano za revizijsko izvješće koje nije 

dostavljeno a ima primjedbi, ukupni gubitak bi bio oko 13.200.000,00 kuna. Na koji način i na koji 

način ćemo doći da se to izravna? Na ovakav način teško, zato ga još više zanima odgovor na ovo 

pitanje o odgođenom plaćanju, hoće li to utjecati na daljnji gubitak i na amortizaciju. 

Suzana Hrenek Mesic konstatira da je izvješće objavljeno na FINA-i, primjedba revizora je ispravak 

vrijednosti potraživanja. Ostalo će pisano odgovoriti. 

Tomislav Preprotić pohvaljuje tvrtku, u mnogo je projekata surađivao kroz građevinske dozvole, jako 

su agilni. Primjedbe koje je imao su se odnosile na izvođače i nadzorne inženjere, sve ostalo je 

pohvala „Vodama Jastrebarsko“. Ono što bi pitao, nekada su Vode bile Komunalno koje je 

objedinjavalo tri današnje tvrtke, volio bi kada bi sve tri firme podnosile izvješća istovremeno. 

Komunalno je svojedobno potpisalo ugovor s kamenolomom Trstenica koji su bili dužni određenu 

količinu pješčanog materijala dostaviti u Komunalno. Možda bi trebalo vidjeti tko je slijednik te 

tvrtke, da li bi to moglo pomagati mjesnim odborima, da nam kroz izvješće bude dostavljano tko je 

koliko dobio od toga i na što je taj pijesak utrošen. 

Nedeljko Bujan pohvalio bi Vode Jastrebarsko, lijepi su projekti, zanima ga da li bude ikad došao na 

red mjesto npr. Guci ili Vukšin Šipak, vodovod je u totalnom rasulu, cijevi pucaju, po kojem ključu se 

određuje što će se raditi, kada će Guci biti na redu? Može i u pisanom obliku. 

Tomislav Ciban napomenuo je vezano za naselja južno od Jastrebarskog, podjela na dvije 

aglomeracije -  Jaska i Čeglji. U nekoj od sljedećih faza ili godina planira se na isti način rješavati 

problematika u manjim aglomeracijama. Predviđeno je da se izgradi mreža odvodnje s manjim 

pročistačem. Zna da su česti kvarovi i puknuća, mreža je stara i nije se ulagalo. Ne zna točno kada će 

to biti. 

Miljenko Pavlaković govori o revizijskom izvješću, zanima ga zašto ga nisu dobili kao gradski 

vijećnici? Zna da se to može skinuti s weba, ali trebali smo to dobiti. Ako se uzme u obzir to što su 

napisali, koliki je onda gubitak? Onda ni nema dobiti. Smatra da će revizijsko izvješće utjecati na 

rezultat poslovanja. 



Suzana Hrenek Mesic ono što je nenaplaćeno, nema direktne veze s dobiti, čim se fakturira je prihod. 

Ovih 523.000 kn koja su procijenjena da su nenaplaćena, to je procjena, ne znači da nisu naplaćena ili 

da neće biti naplaćena. 

Miljenko Pavlaković po tome je potencijalni gubitak isto taj iznos, to će biti kada tada na dnevnom 

redu, određena potraživanja nikada nećete naplatiti, kao ni drugi, niste izuzetak, no gubitak će rasti. Da 

se dio i naplati, to je opet visok iznos. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2017. godinu daje se na 

glasovanje. 

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

 

Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2017. godinu 

 

Izvješće o poslovanju Trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2017. godinu prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

2. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o poduzetim radnjama Grada Jastrebarskog po Zaključku Gradskog vijeća Grada 

Jastrebarskog KLASA:021-05/18-01/4, URBROJ: 238/12-01-18-7, od 6. rujna 2018. godine 

 Otvorena je rasprava. 

Roman Rodić vraća se na odgovor na vijećničko pitanje, dopis od Kemisa i Ministarstva okoliša, čita 

dopis u kojem se konstatira da nema nepravilnosti. Predlaže da pozovemo Kemis, ne znamo što se 

tamo radi i gradi. Neka dođu na sjednicu i da odgovore, preozbiljna je tema da bi se paušalno obradilo. 

Koraci su poduzeti u redu, nema prigovora, idemo zakonskim putem pokušat izborit svoje i u skladu s 

dogovorom. Imamo pravo sumnjati na njih i tražiti odgovore. 

Andrej Krlin govori o nalazima inspekcija, postavlja se pitanje zbog čega se ranije nisu toliko 

intenzivne radnje poduzimale? Referira se na suglasnost na dozvolu do 21.12. za Remondis Medison. 

U jednom trenu dolazi do kolizije, građani su dali svoju inicijativu i tada Grad kreće u inicijativu. 

Nada se da istekom ovog roka za privremenu dozvolu će ova tvrtka prestati s radom, ali ostaje pitanje 

svih ovih 4 prijašnjih godina, zašto se nije reagiralo. 

Miljenko Pavlaković na tragu odgovora u aplikaciji, iznenađen je nalazima, jer je svjedok da se šire 

određeni neugodni mirisi. Drago mu je da je došlo do ovih aktivnosti, ako treba neka dođu tu i 

predstavnici tih spornih tvrtki, ostaje nam Kemis, pa neka pred Vijećem i širom javnosti budu 

uključeni u raspravu. Moramo svi biti budni što se događa na području grada po pitanju ekologije. 

Tomislav Preprotić govorio bi općenito o problemu opasnog otpada, do javne rasprave za Remondis 

Medison došlo je zato što je zatražena trajna dozvola, da toga nije bilo, javnost ne bi saznala. Isto se 

može desiti i s Kemisom, odavno imaju rješenja bivših ministarstava, imaju rješenja za obavljanje 

određenih djelatnosti ali ne i „D9 - parne sterilizacije“, ali sve drugo se može odvijati tamo. Jedine 

mjere su prostorni planovi, razvitka i zaštite prostora. Želi reći da je plan jedino ono čime se grad 

može štititi. Ne može doći zahtjev za neke radnje, jer plan to ne dopušta. Ako dođe u Županiju, daje se 

negativno mišljenje. To je prvi i osnovni početak neke borbe i uvođenje reda u gospodarenje otpadom. 

Zvonimir Novosel konstatira da sve što su vijećnici rekli on potpisuje, naglašava rečenicu da netko od 

nas radi budale, zvuči grubo ali je tako. Odgovor koji je pristigao nakon upita Kemisu, to je uvredljiv 

odgovor, ispada da ne smijemo ništa pitati i znati. Ne može se dogoditi da bilo tko dovede u pitanje 

dobru namjeru vijećnika koji se bori za teme i pitanja koje građane muče, a ima dijelova naselja koje 

te teme muče. Pitanja da li smo mogli više puta tražiti odgovore i prijavljivati, odgovara da u uređenim 

društvima se gradonačelnik ne bavi ovakvim pitanjima. Jedino rješenje je da sustav funkcionira, 

nemamo ovlasti tražiti uvid što se tamo događa. Znamo da se nešto događa, ali ne znamo u kojem 

obujmu. Slaže se s vijećnikom Preprotićem, no ne možemo neke stvari zabraniti, određenim zakonima 

je zbrinjavanje otpada proglašeno gospodarskom djelatnošću. Otpad treba zbrinjavati, mi također 

proizvodimo otpad, ali njegovo zbrinjavanje mora biti u skladu sa zakonom. Slaže se s inicijativom 

vijećnicima da se pozove Kemis. Pozvat će ih na sjednicu, pa neka dođu i kažu što imaju. Pozvat ćemo 

i inspekcije, ne zna da li je to običaj, ali pozvat će ih. 

Tomislav Preprotić referira se na gospodarenje otpada u gospodarskoj zoni, ovim prijedlogom bi se 

zabranili kompletna djelatnost. Oni se bave opasnim otpadom osim parne sterilizacije. Govori o 



detaljima i klauzulama. Govori o lokacijskoj dozvoli za pročistač, predlaže da se prezentira od strane 

Voda, da se vidi hoće li biti opasnog otpada? 

Zvonimir Novosel ono što je njegovo mišljenje, postojeće subjekte ne možete potjerati, takve tvrtke bi 

trebale u suradnji s Gradom tražiti dugoročna rješenja. Bilo bi oportuno da razmisle o lokaciji koja bi 

bila udaljena od grada, ali nije bilo dobre volje za takvu aktivnost. Restrikcije treba dovesti i investitor 

treba znati što je ovdje dobro došlo. Što se tiče pročistača, tehnologije su se unaprijedile, ti izvođači 

imaju razne pristupe i načine obrade otpada, procijeniti će se što je optimalno. Čim to bude pred 

rješenjem, ovo će Gradsko vijeće biti informirano o dinamici. Svrha pročistača je ispravna voda za 

puštanje u prirodu. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o poduzetim radnjama Grada Jastrebarskog po Zaključku Gradskog vijeća Grada 

Jastrebarskog KLASA:021-05/18-01/4, URBROJ: 238/12-01-18-7, od 6. rujna 2018. godine daje se na 

glasovanje. 

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

 

Izvješće o poduzetim radnjama Grada Jastrebarskog po Zaključku Gradskog vijeća Grada 

Jastrebarskog KLASA:021-05/18-01/4,  

URBROJ: 238/12-01-18-7, od 6. rujna 2018. godine 

 

Izvješće o poduzetim radnjama Grada Jastrebarskog po Zaključku Gradskog vijeća Grada 

Jastrebarskog KLASA:021-05/18-01/4, URBROJ: 238/12-01-18-7, od 6. rujna 2018. godine prilaže se 

zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Predsjednica Gradskog vijeća određuje stanku od 10 minuta u 20:15h. 

Sjednica se nastavlja u 20:25h. 

 

3. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 

Željka Kovačić poziva pročelnicu Ivanu Španić da usmeno obrazloži ovaj Prijedlog. 

Ivana Španić usmeno je obrazložila Prijedlog. Ove izmjene i dopune donose se radi usklađenja stavki 

prihoda i rashoda, detaljno je usmeno obrazložila po stavkama. Primici se smanjuju se za 650.000,00 

kn a i rashodi također. Razvojni planovi koji se danas donose, su dio ovog rebalansa. 

Željka Kovačić konstatira da je podnesen amandman na ovaj Prijedlog od strane predlagatelja. Poziva 

predlagatelja da obrazloži amandman. 

Zvonimir Novosel obrazlaže amandman koji glasi: 

Sukladno članku 49. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada 

Jastrebarskog“, broj 1/18) podnosim Amandman na Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada 

Jastrebarskog za 2018. godinu: 

Amandman: 

 

a) Razdjel: 003 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti 

Glava: 00301 Gospodarstvo i društvene djelatnosti  

Program: 4014 Razvoj gospodarstva   

Kapitalni projekt K401407 Razvoj turističke infrastrukture 113.000,00 kuna, umanjuje se za 50.000,00 

kuna na način da se: 

Izvor 1. Opći prihodi i primici 50.000,00 kuna umanjuje za 50.000.000 kuna  

Konto 426: Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna, umanjuje za 50.000,00 kuna 

 

Tako da izmijenjeni prijedlog glasi: 

 

Razdjel: 003 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti 

Glava: 00301 Gospodarstvo i društvene djelatnosti  

Program: 4014 Razvoj gospodarstva   

Kapitalni projekt K401407 Razvoj turističke infrastrukture 63.000,00 kuna 

Izvor 1. Opći prihodi i primici 0,00 kuna  



Konto 426: Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 kuna 

 

b) Razdjel: 003 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti 

Glava: 00301 Gospodarstvo i društvene djelatnosti  

Program: 4016 Razvoj poljoprivrede  

Aktivnost: A401610 Potpore za primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda 111.000,00 kuna, 

umanjuje se za 10.000,00 kuna na način da se: 

Izvor 1. Opći prihodi i primici 111.000,00 kuna umanjuje se za 10.000.000 kuna  

Konto 386: Kapitalne pomoći 111.000,00 kuna, umanjuje za 10.000,00 kuna 

 

Tako da izmijenjeni prijedlog glasi: 

 

Razdjel: 003 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti 

Glava: 00301 Gospodarstvo i društvene djelatnosti  

Program: 4016 Razvoj poljoprivrede  

Aktivnost: A401610 Potpore za primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda 101.000,00 kuna  

Izvor 1. Opći prihodi i primici 101.000,00 kuna   

Konto 386: Kapitalne pomoći 101.000,00 kuna 

c) Razdjel: 003 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti 

Glava: 00301 Gospodarstvo i društvene djelatnosti  

Program: 4014 Razvoj gospodarstva  

Tekući projekt T401405 Projekt ukupnog razvoja grada 354.000,00 kuna, umanjuje se za 35.000,00 

kuna na način da se: 

Izvor 1. Opći prihodi i primici 303.000,00 kuna umanjuje se za 35.000.000 kuna  

Konto 426: Nematerijalna proizvedena imovina 65.000,00 kuna, umanjuje za 35.000,00 kuna 

 

Tako da izmijenjeni prijedlog glasi: 

Razdjel: 003 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti 

Glava: 00301 Gospodarstvo i društvene djelatnosti  

Program: 4014 Razvoj gospodarstva  

Tekući projekt T401405 Projekt ukupnog razvoja grada 319.000,00 kuna 

Izvor 1. Opći prihodi i primici 268.000,00 kuna  

Konto 426: Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 kuna 

A sredstva u iznosu od 95.000,00 kuna raspoređuju se kako slijedi: 

 

Razdjel: 003 Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti 

Glava: 00301 Gospodarstvo i društvene djelatnosti  

Program: 4015 Razvoj malog gospodarstva  

Aktivnost A401506 Poticanje konkurentnosti malog gospodarstva 133.000,00 kuna povećava se za 

95.000,00 kuna i sada iznosi 228.000,00 kuna 

Izvor 1. Opći prihodi i primici 133.000,00 kuna povećava se za 95.000,00 kuna i sada iznosi 

228.000,00 kuna  

Konto 386: Kapitalne pomoći 133.000,00 kuna povećava se za 95.000,00 kuna i sada iznosi 

228.000,00 kuna 

 

Obrazloženje amandmana: 

Zbog povećanog broja pristiglih zahtjeva zainteresiranih obrtnika te malih i srednjih poduzetnika s 

područja Grada Jastrebarskog za kapitalnu potporu za nabavu opreme i strojeva koju Grad dodjeljuje u 

okviru Programa potpora i razvoja gospodarstva, a koji su pristigli nakon utvrđivanja konačnog 

Prijedloga III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu i upućivanja istog 

Gradskom vijeću na donošenje, predlaže se prihvaćanje predloženog amandmana, a u svrhu 

omogućavanja isplate predmetnih potpora sukladno pristiglim zahtjevima.  

Ovaj amandman postaje sastavni dio konačnog Prijedloga. 

Otvorena je rasprava. 



Andrej Krlin konstatira da su ovo već 3. izmjene i dopune Proračuna, ponovno na prihodovnoj strani 

rastu prihodi od poreza i prireza, što je još jedan pokazatelj uspješnosti reformi koje provodi ova 

Vlada. Vidljivo je smanjenje prihoda od nefinancijske imovine pa moli pojašnjenje, zatim za stavku 

smanjenja od pomoći iz inozemstva, te vezano za vanjsko vježbalište. 

Ivana Španić pojašnjava vezano na planirane pomoći, dobiti ćemo ih druge godine, jer je sve vezano 

na dinamiku projekata. Što se pomoći od Županije tiče, to je za vježbalište i za ŠRC Centralu, po 

natječaju nisu odobrena sredstva i Grad je sve morao projekte financirati iz vlastitih sredstava. Rast 

poreznih prihoda je oko 12 posto u svim gradovima, i Jaska je na toj razini, a što je do toga dovelo - 

pozitivne promjene na tržištu rada i rast plaća. Nadalje, Grad ima na raspolaganju neka zemljišta za 

prodaju ali nije bilo potencijalnih kupaca, nada će da će se zemljište prodati u idućoj proračunskoj 

godini. 

Zvonimir Novosel dužan je pojasniti posljedicu povećanja prihoda. Grad Jastrebarsko nije korisnik 

pomoći po reformskom paketu, osnovni su prihodi oni koji nam oduvijek pripadaju, mi od reforme 

nemamo koristi. Činjenica je da smo prije gubili od poreza ali smo bili korisnici fondova poravnanja, 

smatra da državi trebaju i jače reforme. Ne koristimo sredstva fonda poravnanja, jer spadamo među 

uspješne gradove, no ima i gradova koji su profitirali. Nije mu namjera polemizirati, drago mu je da se 

gospodarska aktivnost u državi i gradu poboljšava, vjeruje u rast proračuna u budućnosti. 

Tomislav Preprotić konstatira da ako imamo veći prihod i da su povećane plaće, to je također 

posljedica i utjecaj reforme.  

Zvonimir Novosel konstatira da je povećanje plaća potreba ovog društva, ako tvrtka ima uvjete neka 

stimulira radnike boljom plaćom. Obrazlaže kompenzacijske mjere i kretanja na tržištu rada, prema 

podacima Udruge gradova. 

Roman Rodić pita postoji li u Jastrebarskom registar nekretnina, kod nekakvih izgradnja kapitalnih 

objekata, kakav je upis u vlasništvo? Kako se uvodi u registar nekretnina, moli pojašnjenje. 

Željka Kovačić konstatira da to nije tema ove točke dnevnog reda, te da se to može raspraviti pod 

točkom razno. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu daje se na 

glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (10 glasova ZA i 6 SUZDRŽAN) donijeli  

 

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 

 

III. izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu prilažu se zapisniku i čine 

njegov sastavni dio. 

 

4. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

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

području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu daju se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (10 glasova ZA i 6 SUZDRŽAN) donijeli 

 

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

području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 

 

III. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 

Jastrebarskog za 2018. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

5. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 

Otvorena je rasprava. 



Zaključena je rasprava. 

Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Grada Jastrebarskog za 2018. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (10 glasova ZA i 6 SUZDRŽAN) donijeli 

  

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

Jastrebarskog za 2018. godinu 

 

III. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog 

za 2018. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

6. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog 

za 2018. godinu 

Željka Kovačić konstatira da je po ovoj točci podnesen amandman od strane predlagatelja, pa će 

gradonačelnik pojasniti. 

Zvonimir Novosel kazao je da podnosi amandman kako je već obrazložio kod 3. točke današnjeg 

dnevnog reda, odnosno kod donošenja III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. 

Godinu, te da taj amandman postaje sastavni dio ovog Programa.  

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog 

za 2018. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (10 glasova ZA i 6 SUZDRŽAN) donijeli 

 

III. izmjene i dopune Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog  

za 2018. godinu 

 

III. izmjene i dopune Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 

prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

7. TOČKA DNEVNOG REDA: 

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

području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

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

području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (10 glasova ZA i 6 SUZDRŽAN) donijeli 

 

III. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na  

području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 

 

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

Jastrebarskog za 2018. Godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

8. TOČKA DNEVNOG REDA: 

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

Jastrebarskog za 2018. godinu 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

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

Jastrebarskog za 2018. godinu daju se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (10 glasova ZA i 6 SUZDRŽAN) donijeli 

 



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

2018. godinu 

 

III. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2018. 

godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

 

9. TOČKA DNEVNOG REDA: 

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

Jastrebarskog za 2018. godinu 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava.  

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

Jastrebarskog za 2018. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (10 glasova ZA i 6 SUZDRŽAN) donijeli 

 

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

2018. godinu 

 

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2018. 

godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

10. TOČKA DNEVNOG REDA: 

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

Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

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

Grada Jastrebarskog za 2018. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (10 glasova ZA i 6 SUZDRŽAN) donijeli 

 

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

Jastrebarskog za 2018. godinu 

 

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

Jastrebarskog za 2018. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

11. TOČKA DNEVNOG REDA: 

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

obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

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

obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (10 glasova ZA i 6 SUZDRŽAN) donijeli 

 

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

području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 

 

Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na 

području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

12. TOČKA DNEVNOG REDA: 



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

Jastrebarskog za 2018. godinu 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

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

Jastrebarskog za 2018. godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova (10 glasova ZA i 6 SUZDRŽAN) donijeli 

 

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

Jastrebarskog za 2018. godinu 

 

II. izmjene i dopune Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 

2018. godinu prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

13. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Grada Jastrebarskog 

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

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog, koji se donosi u skladu s novim Zakonom o 

komunalnom gospodarstvu, i uputama nadležnog Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. 

Zone za naplatu se ne mijenjaju osim naselja Crna Mlaka, Grabarak, Gračac, Lanišće i Tihočaj koja 

nisu uvrštene u zone naplate komunalne naknade, jer nisu ispunjeni svi potrebni uvjeti. 

Željka Kovačić konstatira da je po ovoj točci od strane predlagatelja podnesen amandman, pa poziva 

gradonačelnika da obrazloži. 

Zvonimir Novosel zatražio je da se Odluka dopuni dodavanjem članka 2., koji članak je i bio u 

postupku javnog savjetovanja ali je naknadno omaškom prilikom upućivanja Nacrta Odluke 

Gradskom vijeću na raspravu i odlučivanje, isti izostavljen. 

Ovaj amandman postaje sastavni dio konačnog prijedloga. 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o komunalnoj naknadi Grada Jastrebarskog 

 

Odluka o komunalnoj naknadi Grada Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

14. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih 

rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu 

Željka Kovačić poziva pročelnika Zdravka Režeka da usmeno obrazloži ovaj Prijedlog. 

Zdravko Režek usmeno obrazlaže prijedlog Odluke, uvedene su i kaznene odredbe usklađene sa 

zakonskim propisima. Provedeno je i javno savjetovanje. 

Otvorena je rasprava. 

Ignac Smetko molio bi da se podrži ova Odluka, misli da ju do sada nisu previše koristili, apelira da 

se primjenjuje, već smo i prije o tome govorili, o korovima i ambroziji, nada se da će se za godinu 

dana vidjeti rezultati što se tiče obrade zemljišta, da se iskoriste i odredbe za kažnjavanje, da na 

kućnom pragu nemamo zapuštena zemljišta. 

Roman Rodić smatra da bi se ovom problematikom trebao baviti poljoprivredni redari, koji bi trebao 

biti primljen u službu Grada Jastrebarskog. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje 

poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli 

Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina 

te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu 



 

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te 

mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

15. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2019. godinu 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2019. godinu daje se na 

glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2019. godinu 

 

Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2019. godinu prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

16. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Glazbene škole Jastrebarsko 

Željka Kovačić poziva pročelnika Zdravka Režeka da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Zdravko Režek usmeno je obrazložio Prijedlog. Postoji interes za proširenje programa pa je u tom 

smislu bilo potrebno donijeti ovakav Prijedlog Odluke, poziva da vijećnici istu usvoje. 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Glazbene škole Jastrebarsko daje se 

na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Glazbene škole Jastrebarsko 

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Glazbene škole Jastrebarsko prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

17. 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. 

 

18. TOČKA DNEVNOG REDA: 

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

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli 

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



 

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

čini njegov sastavni dio. 

 

19. 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. 

 

20. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Ivanu Španić, Jaskanska 4, Gornji Desinec 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Ivanu Španić, Jaskanska 4, Gornji Desinec, daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (16 glasova ZA) donijeli 

 

Odobrenje za prigodnu prodaju Ivanu Španić, Jaskanska 4, Gornji Desinec 

 

Odobrenje za prigodnu prodaju Ivanu Španić, Jaskanska 4, Gornji Desinec prilaže se zapisniku i čini 

njegov sastavni dio. 

 

21. 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. 

 

22. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Zaključka 

Željka Kovačić konstatira da su materijali za ovu točku dostavljeni vijećnicima putem aplikacije, te 

da su iste mogli proučiti prije sjednice. 

Otvorena je rasprava. 

Andrej Krlin konstatira da je kod navođenja zakonskog temelja za ovaj Zaključak citiran članak 32. 

Statuta Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Zašto Gradsko vijeće treba donijeti taj zaključak, citira 

Zakon o obveznim odnosima, u ovom konkretnom slučaju gradonačelnik može sam podnijeti zahtjev 

za ništetnost Sporazuma o kojem je ovdje riječ. 

Zvonimir Novosel kazao je da je ovaj Zaključak, mora priznati, neobičan ili neuobičajen, što je 

činjenica. No, nije ovo mogao zanemariti jer je sugrađanin zatražio informaciju za koju je u upravnom 



postupku ustanovljeno da određena dokumentacija ne postoji. Građanin se pisano očitovao da Grad 

pokrene postupak, smatra da je potrebno Gradsko vijeće obavijesti o tome što planira poduzeti. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Zaključka daje se na glasovanje. 

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

Zaključak 

 

Zaključak se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

23. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o korištenju proračunske zalihe članovi Gradskog vijeća primaju na znanje. 

 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

24. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Razno 

 Otvorena je rasprava. 

Snježana Janković ima potrebu izraziti svoje oduševljenje i impresiju ovogodišnjim adventom, prava 

božićna bajka, ponosna je i da smo se približili ostalim gradovima, za sve nas je ovo jedna lijepa priča 

namijenjena svim građanima. Svatko će naći neki sadržaj za sebe. 

Željka Kovačić pročitala je obavijest o tijeku javnih rasprava o prostornim planovima, do 24.12. 

mogu se podnijeti primjedbe. Zahvaljuje na suradnji, poziva sve na domjenak i želi sretan Božić i 

sretnu novu 2019. godinu. 

Zvonimir Novosel na kraju godine zahvaljuje svima na suradnji, kritikama i pohvalama, želi vjerovati 

da će biti svi bolji i konstruktivniji i zaželio je svima sretan Božić i sretnu Novu godinu.  

 Zaključena je rasprava. 

 

Dovršeno u 21:15 sati. 

 

ZAPISNIČARKA:             v.d. PROČELNICA:                PREDSJEDNICA: 

Sonja Pukšar                          Irena Strmečki Šlat, dipl.iur.              Željka Kovačić, prof. 

 

 

 


