
 

                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

  GRAD JASTREBARSKO 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/19-01/01 

URBROJ: 238/12-01-19-2 

Jastrebarsko, 24. siječnja 2019.  

ZAPISNIK 

 

s 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održane 24. siječnja 2019. 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, Jurica Paljug i Nikola Ivčec. 

 

NAZOČNI DUŽNOSNICI: Zvonimir Novosel, gradonačelnik Grada Jastrebarskog, Stipe 

Bučar i Domagoj Šlat, zamjenici gradonačelnika Grada Jastrebarskog  

 

OSTALI NAZOČNI: Irena Strmečki Šlat, pročelnica Upravnog odjela za imovinsko-pravne 

poslove, 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; Marijan Meštrić, zamjenik pročelnice; Jadranka 

Stojković, ravnateljica Dječjeg vrtića Radost; Dragutin Fabijanić, ravnatelj Glazbene škole 

Jastrebarsko, Nikolina Ribarić, ravnateljica Centra za kulturu Jastrebarsko; Mario Brnabić, 

direktor „Voda Jastrebarsko“ d.o.o.; Ana Sivrić Mihelić i Andrea Galić, Zavod za prostorno 

uređenje Zagrebačke županije – predstavnice izrađivača prostornog plana; Zvonimir Kufrin, 

„Urbing“ d.o.o. – predstavnik izrađivača prostornog plana; te nazočni predstavnici medija: 

Đuran Igor, „Portal 01“; Vana Pocrnić „Jaska danas“, Ivica Krčelić „Jaska.hr“ i Jelena 

Popović „Radio Jaska“. 

 

ZAPISNIČAR: Ivan Batušić. 

 

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

nazočno svih 17 vijećnika te se mogu donositi pravovaljane odluke.   

Sukladno članku 60. Poslovnika o radu Gradskog vijeća, otvara aktualni sat.  

 

AKTUALNI SAT: 

 Otvorena je rasprava. 

Željka Kovačić konstatira da je u aplikaciji e-sjednice priloženo Mišljenje nadležnog Odbora 

za Statut, Poslovnik i propise, a vezano uz postavljanje vijećničkih pitanja, kojeg je u cijelosti 



pročitala. Poziva vijećnike koji nisu postavili pitanja u skladu s pročitanim Mišljenjem 

nadležnog Odbora, da iste isprave donosno usklade s dobivenim Mišljenjem. Ukoliko budu 

uredno postavljena pitanja, tim redoslijedom će biti pozvani za govornicu. Poziva prvog 

vijećnika koji je postavio pitanje, a to je Goran Neralić. 

Roman Rodić i Miljenko Pavlaković traže da se referiraju na uvodnu riječ predsjednice 

Gradskog vijeća, te pitaju što će biti s redoslijedom? 

Željka Kovačić smatra da je bila jasna, poziva ih da sada postave precizno pitanje u formi 

pitanja u aplikaciji, i ukoliko to učine dok dođu na red, biti će pozvani za govornicu, 

redoslijedom kojim su se prijavili. 

Roman Rodić prema tom kriteriju koje je donio Odbor, pita da li je predsjednica mišljenja da 

su ostala pitanja ispravno postavljena? 

Željka Kovačić odgovara da je utvrdila da su ostala pitanja ispravno postavljena, i poziva 

Gorana Neralića za govornicu. 

Roman Rodić konstatira da iza pitanja nema upitnika, pa to nije pitanje nego konstatacija. 

Željka Kovačić ponavlja da je procijenila da je to pitanje. 

Miljenko Pavlaković pita da li je Mišljenje Odbora obvezatno, može li ovo Gradsko vijeće 

raspraviti i glasati o tome? Smatra da bi trebalo provesti raspravu i glasovati. 

Željka Kovačić odgovorila je da se o tome ne glasuje, to je mišljenje koje je ona kao 

predsjednica Gradskog vijeća tražila, sukladno odredbi članka 30. Poslovnika i koje će od 

danas primjenjivati. 

Miljenko Pavlaković pita da li je ona jednaka kao i drugi vijećnici ili je iznad njih? Ona 

predsjedava, ali ima ista prava kao i drugi vijećnici. 

Željka Kovačić kaže da je tražila mišljenje, dobila ga je i primjenjivati će ga. Većina 

vijećnika je zaista postavila pitanje u skladu s tim Mišljenjem, i ne namjerava se sada hvatati 

za točku ili upitnik, dala je priliku da ponovno postave pitanja pa poziva da to i učine.  

Goran Neralić imao je pitanje vezano za spor oko zemljišta u Mladini o čemu je raspravljano 

prije godinu dana, kada smo saznali da je jedna privatna osoba dala zahtjev prema Gradu u 

kojem traži isplatu svih ulaganja u objekte na tom zemljištu i prijenos vlasništva tog zemljišta 

na tu osobu. Taj zahtjev se činio kao prazna prijetnja, doduše ucjena, ali nije mislio da će ići 

dalje od toga. Koliko zna podignuta je i sudska tužba, zanima ga u kojoj je to fazi, misli da to 

zanima i vijećnike i javnost, jer bi ta tužba mogla proizvesti velike troškove i za Grad i za 

građane. 

Zvonimir Novosel odgovara da je Ivan Rubinić 30. siječnja 2018. godine podnio tužbu radi 

utvrđivanja prava vlasništva protiv Grada Jastrebarskog, naknado ta je tužba povučena, ali je 

2. ožujka istovjetnu tužbu podnio protiv Centa Jastrebarsko d.o.o. zbog navedenih nekretnina 

za koje ste pitali. U tužbi navodi da je kao pošteni graditelj stekao pravo vlasništva nad tim 

nekretninama. Tužbeni zahtjev je nepravomoćnom presudom Općinskog suda u Novom 

Zagrebu odbijen, i sud je naložio da tužitelj nadoknadi parnične troškove i troškove Cestama 

Jastrebarsko i Gradu Jastrebarskom kao umješaču u tom sporu, i to svakom u iznosu 

217.500,00 kn. Koliko znamo, protiv ove prvostupanjske presude suda, tužitelj je uložio 

žalbu. Ono što ste dobro primijetili je da takvi sporovi generiraju određene troškove, koje će u 

ovoj fazi sudovanja Grad i Ceste morati podijeliti, radi se o novcu poreznih obveznika. Žao 

mu je što tolike novce trebaju trošiti na odvjetničke troškove, međutim vjeruje da će u 

sljedećem stupnju Grad i Ceste izaći iz spora kao pobjednici, te da će tužitelj nadoknaditi te 

troškove. Međutim dok se to ne desi, ovi troškovi su nastali i mi ćemo ih morati platiti. Što se 

tiče samog merituma i pozivanja na činjenicu da se radi o poštenom graditelju, sud je u vrlo 

kratkom roku u samo dva ročišta donio odluku da tužitelj nema temelja za navode u tužbi i 

vjeruje da će konačni rezultat ovog procesa biti u korist Grada. 

Goran Neralić zatražio je odgovor i u pisanom obliku. 



Miljenko Pavlaković ima prvo pitanje koje se odnosi na dvoranu koja je izgrađena u prostoru 

ŠRC Centrala. Prema njegovim saznanjima utrošena su sredstva u iznosu nešto manjem od 

pola milijuna kuna za stavljanje u funkciju te dvorane koja je prema njegovim saznanjima bila 

namijenjena prvenstveno za treninge borilačkih sportova. Navodno oni ne žele koristiti taj 

prostor. Što je s to dvoranom, zašto ju klubovi ne žele koristiti, kada će dvorana ići u funkciju 

jer je bilo prezentirano da će se uređenjem ove dvorane osloboditi dvorane u osnovnoj i 

srednjoj školi za neke druge sportove i sudionike koji bi onda dobili tamo mogućnost 

korištenja. Drugo pitanje odnosilo se na pitanje koliko je novaca utrošeno po pojedinom 

mjesnom odboru, odgovor je stavljen u aplikaciju za današnju sjednicu i moli pisanim putem 

da se navedeni iznosi razrade na što su konkretno utrošeni, jer su rasponi novca od nula pa do 

pola milijuna kuna po mjesnom odboru, te koliko su ta sredstva koja su utrošena usklađena sa 

zahtjevima mjesnih odbora? Treće pitanje odnosi se na sam aktualni sat. Mora priznati da ne 

razumije odluku o postavljanju pitanja, dobili su Mišljenje Odbora koje nije obvezujuće i 

Gradsko vijeće nije potvrdilo to Mišljenje. Bilo je ranije situacija kada su Odbori davali 

negativno mišljenje a Gradsko vijeće je donijeli pozitivno mišljenje. Aktualni sat je svrha i 

cilj demokracije, u ovom trenutku je maksimalno narušena svrha vijećnika i demokracije iz 

razloga nigdje, usudio bi se reći u praksi to se kolokvijalno zove „aktualni sat“, može navesti 

niz primjera ali ono što je nama prvo referentno je Županija i Sabor – aktualni sat traje dok svi 

postave pitanja, traje duže od sat vremena. U Saboru se to pretvorilo u aktualno prijepodne 

gdje zastupnici pa skoro i cijeli dan postavljaju pitanja, i to se prijavljuje za postavljanje 

pitanja na sam dan sjednice, slična je praksa i u Županiji na sjednici da se prijavljuje dizanjem 

ruke i nitko radi toga ne radi paniku. Od nas se očekuje da sada odjedanput pismeno 

komuniciramo sa gradskim vodstvom, pa onda ukinimo Gradsko vijeće pa ćemo se dopisivati 

putem e-mailova, aplikacija, koja usput budi rečeno ne dozvoljava ispravak kad se jednom 

postavi pitanje. Koja je svrha ovog aktualnog sata? Ako mi ne možemo ovdje doći i postaviti 

pitanja? Uvijek se može konstatirati da će se odgovoriti pisanim putem i to nije nikakav 

problem. No ovim se narušava demokratičnost u našem Gradskom vijeću, da se vijećnicima 

ne želi omogućiti postavljanje pitanja. I odgovor može biti i u formi pisma, e-maila i nikom 

ništa. Ne zna zašto se oko toga dižu tenzije u ovom gradu, a drugdje se to smatra 

najnormalnijim, govori kakva je praksa u Saboru. Zar mi trebamo litanije pisati da bi se 

shvatilo pitanje, smatra da je ovo što se učinilo narušavanje demokratičnosti i moli mišljenje 

gradonačelnika o tome.  

Zvonimir Novosel kazao je da će vijećnik odgovor na prvo i drugo pitanje dobiti u pisanoj 

formi. Na treće pitanje kako vijećnik može postavljati pitanja, kazao je da to vijećnik može 

učiniti kako želi, svakoga dana e-mailom, pismom, nije sjednica jedino mjesto postavljanja 

pitanja. Govorite o praksama u drugim institucijama ove države, Sabor ima svoj poslovnik, 

pročitajte koliko dana prije se Vladi dostavljaju pitanja koja će se postaviti na sjednici na 

aktualnom prijepodnevu. Ne radi se o tome da će netko premijera, gradonačelnika ili župana 

uloviti na „lijevoj nozi“, ali ako govorite o demokratičnosti i želite decidirane i točne 

odgovore, onda je primjereno i tako postaviti pitanje. Stanje u gospodarstvu može biti pitanje, 

ali na takvo pitanje moj odgovor ne može biti kratak, jer je vezan uz puno parametara. Nisam 

osoba koja treba tumačiti Poslovnik o radu Gradskog vijeća, ovdje sam gost, Poslovnik jasno 

kaže da se postavljaju pitanja. Gospodarstvo nije pitanje nogo imenica, i ako se pozivate na 

demokraciju, onda moramo reći da se u demokraciji ljudi često pozivaju na prava, a 

demokracija je spoj prava i obveza. Vijećnici imaju prava i obveze, gradonačelnik ima prava i 

obveze, ovlasti i razne druge pravne institute. Ne radi se o tome da ne želi nešto odgovoriti ili 

da netko vijećnicima onemogućava pitanja. Daje primjer ceste u Čabdinu, pitanja i odgovora. 

Ne vidi u čemu je problem napisati konkretno pitanje i da se pripremi konkretan i najbolji 

mogući odgovor. Daje primjer vijećnika Krlina koji je postavio konkretno pitanje i dobiti će 



konkretan odgovor koji je tražio. Smatra da ovo o čemu vijećnik Pavlaković govori nije 

pozivanje na demokraciju. 

Miljenko Pavlaković konstatira da je dobio očekivane odgovore, odgovorom na treće pitanje 

nije zadovoljan. Župan Zagrebačke županije uvijek ima odgovor na sva pitanja koja mu se 

postave, jer ima na raspolaganju kompletne službe, iznenađen je odgovorom gradonačelnika. 

Ako ne zna odgovoriti na vijećnička pitanja, onda ne razumije opravdanost rada 

gradonačelnika i gradske službe, ako ne zna odgovor na pitanja koja nisu toliko kompleksna. 

Zvonimir Novosel odgovara da su gradske službe bili prije nas i da će ostati poslije nas, 

omalovažavati njih i njihov rad smatra da nije u redu. Međutim, nema čovjeka na ovom 

svijetu koji zna svaku brojku i podatak. Poslovnikom je propisano da se postavljaju pitanja. 

Luka Cipurić ima pitanje za direktora tvrtke „Vode Jastrebarsko“ d.o.o. a tiče se sanacije 

gubitka te tvrtke. Na prošloj smo sjednici imali Izvješće o radu tvrtke, obećan mu je odgovor 

u pisanom obliku kojeg nije dobio, pa ga zanima što je s planom sanacije, bez obzira kako 

akumulirani dug nastao moramo ga svesti prema pozitivi, jer se neće riješiti samo od sebe. 

Mario Brnabić konstatira da je plan sanacije gubitaka već nekoliko puta obrađen. Vode 

Jastrebarsko zadnje četiri godine posluju pozitivno, akumulirani gubitak pokriven je 

temeljnim kapitalom, ako ćemo sanirati taj preneseni gubitak, smanjiti će se temeljni kapital i 

niti jedan građanin i porezni obveznik neće taj gubitak osjetiti. Preneseni gubitak knjiži se na 

način da se vidi da postoji i od kud je nastao. 

Roman Rodić govori o privremenoj regulaciji prometa u Jastrebarskom. Ispred sebe ima 

dokument koji se zove „Strategija djelovanja Policije u zajednici“ koji je donesen od strane 

MUP-a 2003. godine. Citira sadržaj, zaključak je da Policija mora biti u suradnji s građanima 

pogotovo u mjestima i gradovima, koji su manje sredine. Konkretno ovdje se referira na 

privremenu regulaciju prometa na projektu koji se radi na Čabdinu, odnosno pješačkog 

kolnika. Obrazlaže što znači privremena regulacija prometa i od koga se sve treba dobiti 

suglasnost, te daje primjer kako to izgleda na terenu gdje se radi neadekvatnog označavanja 

privremene regulacije dobivaju kazne za prebrzu vožnju, ili se kod škole roditeljima naplaćuju 

kazne dok dolaze po djecu u školu. Smatra da se djeluje previše represivno. Moli da se uputi 

apel prema Policijskoj postaji Jastrebarsko vezano za to. Drugo, vezano za mjeru stanicu, daje 

uvodno obrazloženje i ponavlja što je rekao na prijašnjim sjednicama oko svojih saznanja da 

tvrtka Remondis Medison odlazi iz Jastrebarskog s propalim projektom zbrinjavanja opasnog 

medicinskog otpada, isto tako je na jednoj od sjednica kazao da ima informaciju da će te 

poslove preuzeti tvrtka Kemis Termoclean, nakon čega je vrlo korektno nadležna pročelnica 

poslala upit prema institucijama. Smatra da dobiveni odgovori, pogotovo od strane Županije, 

nisu adekvatni i u skladu s pitanjem. No između ostalog, doznajemo da je 2016. godine tvrtka 

Kemis Termoclean zatražila dozvolu za zbrinjavanje opasnog medicinskog otpada na lokaciji 

zračne linije 10 metara od Remondisa. Isto to zatražili su i u kolovozu prošle godine, a 

nadležno Ministarstvo ih je zatražilo dopunu dokumentacije, a Kemis je zatražio produljenje 

roka za dostavu te iste dokumentacije. Kad smo mi upitali tu istu tvrtku Kemis da li to misle 

raditi, oni nas naprave „blesavim“ i napišu u dopisu da nisu razgovarali o tome niti imaju 

namjeru o tome i još prave sve nas glupim. Moli odgovor ima li kakvo rješenje za postavljanje 

mjerne stanice, jer očigledno smo mi meka za takve firme. Zadnje pitanje koristi da upita 

gradonačelnika u svoje i u ime kolega iz HDZ-a da li su ga ikad isprovocirali, uvrijedili ili 

nanijeli bilo kakvu štetu ili doveli u neugodan položaj, jesu li što krivo rekli da postoji takva 

bojazan od postavljanja pitanja? Ovakav način komunikacije nema smisla. Citira izvadak iz 

Poslovnika o radu Sabora, gdje piše da se pitanja mogu postaviti 24 sata prije sjednice, a ne 4 

dana prije, i to uz okvirnu temu. 

Zvonimir Novosel slaže se s prvom inicijativom, što se tiče našeg projekta mi imamo 

suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, no ima primjedbu kako su neka druga gradilišta 

označena, na tu temu je održao i sastanak vezano za aglomeraciju Jastrebarsko, gdje je tražio 



da se gradilišta drže urednima i označenima. Zamolio je vijećnika Rodića da mu pisanim 

putem uputi svoj upit i prijedlog te će ga on osobno uputiti načelniku Policijske postaje. 

Načelniku je i predloženo da dođe na jednu od sjednica Gradskog vijeća te podnese izvješće o 

sigurnosti što se tiče prometa i općenito stanja u Jastrebarskom, te da odgovori na pitanja 

vijećnika. Slaže se sa svima što je vijećnik rekao. Što se tiče statusa inicijative za postavljanje 

mjerne stanice, odgovora od Ministarstva zaštite okoliša nema, naša inicijativa je pokrenuta, 

no ozbiljna mjerna stanica iziskuje i ozbiljna financijska sredstva, za sada nema mogućnosti 

taj projekt prijaviti na neki od izvora financiranja, možda se otvori nešto preko Fonda za 

zaštitu okoliša. Slaže se s izrečenim vezano za tvrtku Kemis Termoclean, jer oni pričaju 

jedno, pišu drugo a rade treće. Moramo se boriti sa sustavom koji ne funkcionira uvijek onako 

kako bi trebao, i dalje će apelirati na Ministarstvo, osobno je razgovarao s ministrom Ćorićem 

no nije dobio nikakav konkretan odgovor. Što se tiče tvrtke Kemis i njihove „igre“, danas će 

na ovoj sjednici vijećnici moći dići ruku za prostorni plan kojim će se trajno ukloniti bilo 

kakva mogućnost dobivanja građevinske dozvole za takve djelatnosti. U kasnijem tijeku 

sjednice još će predsjednica Gradskog vijeća imati nešto za reći na temu Kemisa. Što se tiče 

postavljanja pitanja, ne boji se nikoga, može se pitanje postaviti i 5 minuta prije sjednice, no 

važno mu je radi demokratičnosti da postoji redoslijed. Ne želi da se provlači teza da netko 

nešto želi onemogućiti, želi da svi imaju jednaka prava i da oni koji su agilniji da imaju 

priliku prvi postaviti pitanje. Najmanje što želi je da netko pomisli da on ne želi odgovarati na 

pitanja. 

Roman Rodić ima nadopunu vezano uz privremenu regulaciju prometa, navodi konkretan 

primjer s gradilišta nogostupa gdje je on osobno kažnjen novčanom kaznom od 100,00 kn, te 

daje primjer brze vožnje po ulici Bana J. Jelačića za koju se ljudi stalno žale da se tamo vozi 

brzo. Problem je represija, i na to stavlja fokus. 

Željka Kovačić referirala se na dio rasprave koji se odnosi na postavljanje vijećničkih 

pitanja, smatra da je Poslovnik jasan i da ga se treba pridržavati, a svaki vijećnik ima pravo 

predložiti izmjenu Poslovnika. 

Snježana Janković u ulici Zrinski-Frankopana od broja 14 do 18 postoji neasfaltirani dio 

ulice koji je nekad bio pješačka staza, u ljetu je na tom dijelu velika prašina, a sada je problem 

blato. Zanima ju da li Grad ima u planu sanaciju tog dijela prometnice? Drugo pitanje odnosi 

se na pješački prijelaz u ulici Bana J. Jelačića, na raskršću sa ulicom Eugena Kumičića, 

očekivala je da će izrada tog pješačkog prijelaza kojeg su građani preko nje inicirali već biti u 

toku, zanima ju u kojoj je to fazi? Treće pitanje odnosi se na rasvjetu, planirana je zamjena 

postojećih rasvjetnih tijela, no zanima ju da li će se ići u produžetke javne rasvjete? 

Zvonimir Novosel govori o ugovorenom projektu rekonstrukciji ulice Zrinski-Frankopana, 

usmeno obrazlaže obuhvat rekonstrukcije, pozvati će i stanare ulice da se prezentiraju rješenja 

i sa stanarima odlučiti o krajnjem rješenju, da se osiguraju i parkirna mjesta. Što se tiče 

pješačkog prijelaza, upućen je dopis i naručen je prometni elaborat za taj dio. Na taj je projekt 

dobivena suglasnost Županijske uprave za ceste, i početkom nove građevinske sezone će se 

riješiti i to pitanje. Što se tiče javne rasvjete, otvorene su ponude pristigle na javni natječaj, 

REGEA će pripremiti tehničku analizu svih pristiglih ponuda i vrlo brzo ćemo donijeti 

Odluku o odabiru. Radi se o zamjeni rasvjete po sistemu „jedan za jedan“, međutim kod 

izrade projekta inzistiralo se u REGEA-i da određene dionice i prometnice koji su važniji 

pravci, da na njima pojačamo rasvjetu poštujući norme i temeljem toga u projekt je ušlo osim 

zamjene postojećih svjetiljki i 358 dodatnih svjetiljki koje će biti postavljene, nabraja koje su 

to trase. Vjeruje da će provedbom ovog projekta, rasvjeta biti značajno bolja. Ne isključuje u 

sljedećem razdoblju i dalje produžetke javne rasvjete po naseljima, ovisno koliko će Grad 

moći izdvojiti sredstava za tu namjenu.  

Ignac Smetko postavlja pitanje u ime stanovnika Donjeg Desinca i okolice, koji imaju 

prelaze preko željezničke pruge na prijelazu Berečki Breg, s obzirom da će ići rekonstrukcija 



pruge Rijeka – Zagreb, zanima ga da li postoje kakva saznanja što će biti s tim prijelazom ali i 

sličnim takvim prijelazima, jer građani su zabrinuti da ne će moći tim putem pristupiti svojim 

parcelama. Drugo pitanje odnosi se na Studiju prihvatljivosti povezanosti autobusnih linija na 

području Grada Jastrebarskog koja je upućena u proceduru, da li ima novosti oko toga i u 

kojem je statusu ta Studija?  

Zvonimir Novosel što se tiče prijelaza Donji Desinec, odgovoriti će u pisanom obliku, bili su 

prisutni kod prezentacije tog projekta ovdje na Gradskom vijeću, zna da će biti prijelaza koji 

će se gasiti i zamoliti će pisanim putem Hrvatske željeznice da dostave odgovor. Što se tiče 

Studije prometne povezanosti, ona je izrađena krajem prošle godine. Sama Studija podijeljena 

je u faze, provodila se i anketa te analiza postojećeg stanja. Detaljno je obrazložio po 

stavkama. Da bi se moglo provoditi, potrebno je napraviti Pilot projekt modela koji bi po 

Studiji trebao trajati najmanje šest mjeseci, sada treba naći mogućnost financiranja tog pilot 

projekta. Želi vjerovati da će se tijekom ove godine pokušati naći način da se nađe model 

financiranja. Požurili su sa projektom i radi problematike prijevoza učenika srednjoškolaca, 

koji su se jedan period vozili autobusima koji su vozili učenike osnovne škole, međutim 

propisi to više ne omogućavaju, te sada tražimo brzo rješenje i za ovaj problem. 

Nedeljko Bujan pita za sanaciju mosta u Vukšin Šipku, jer se ljudi već duže vremena žale na 

taj problem. Drugo pitanje je vezano za mjesne odbore, ne zna što se događa, radnici dolaze a 

nitko o tim radovima ništa ne zna, a ono što mi predsjednici mjesnih odbora imamo u planu, 

nas nitko više ništa ne pita. Zašto se koordinacija između tvrtke Ceste i mjesnih odbora 

ugasila, rješavaju se neka pitanja po pozivima ljudi iz mjesta koji u tom trenutku prema 

procjeni mjesnog odbora uopće nisu važni, a ono što je važno se ne rješava. Treće pitanje 

odnosi se na situaciju da li se može pomoći ljudima koji stradaju u požaru, misli na stambeno 

zbrinjavanje. Nije dobio odgovor na pitanje, da li bi se te ljude imalo odmah negdje smjestiti? 

Zvonimir Novosel odgovoriti će prvo na pitanje koje se tiče koordinacije i suradnje mjesnih 

odbora i tvrtke Ceste Jastrebarsko i gradskih službi. Slaže se da suradnja uvijek može biti 

bolja. Što se toga tiče predlaže da se ovo pitanje shvatimo kao inicijativu i da se odradi 

zajednički sastanak između predstavnika tvrtke i mjesnog odbora. Obrazlaže problematiku 

kroz primjer održavanja prometnica, potrebno je balansirati između zahtjeva mjesnog odbora i 

građana. Zadužuje resornu pročelnicu da dogovori radni sastanak da se vidi kako će se bolje 

koordinirati. Što se mosta tiče, ne zna da li pričaju o istom mostu, jer je prije tjedan ili dva 

izvršena sanacija mosta, radovi su završeni i most je u potpunosti popravljen, promijenjena je 

ploha mosta i on je osposobljen za prelazak. Što se tiče zbrinjavanja ljudi stradalih u požaru, 

dali ste inicijativu za prihvatni centar. Za tako nešto treba naći lokaciju i novac, to mora biti 

stambeni prostor po potrebi odmah useljiv sa grijanjem, strujom, vodom… Inicijativa je 

dobra, no treba naći kvalitetno rješenje. Govorio je o izvješću Vatrogasne zajednice o 

požarima i o zbrinjavanju osoba koje su pogođene požarom. 

Nedeljko Bujan nije zadovoljan sanacijom, ne sviđa mu se kako je posao izveden, smatra da 

će za godinu dana opet trebati sanacija. Što se tiče inicijative za zbrinjavanje, evo već je 

godinu dana prošlo a ništa se nije napravilo.  

 Zaključena je rasprava.  

 

Prelazi se na usvajanje dnevnog reda za današnju sjednicu.  

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

Gradskog vijeća. Za današnju sjednicu se predlaže sljedeći 

 

D N E V N I  R E D : 

1. Konačni prijedlog Odluke o donošenju IX. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Jastrebarsko 



2. Konačni prijedlog Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom 

3. Konačni prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

„Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ u Jastrebarskom 

4. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog 

5. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i 

smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj 

6. Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa kulturnog dobra  

7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene 

škole Jastrebarsko 

8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju gradskog muzeja  

Jastrebarsko 

9. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2018. godine 

10. Razno 

 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (17 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. Dodaje da postavljanjem pitanja u aplikaciji 

vijećnici mogu dobiti odgovor u pisanom obliku. 

 

USVAJANJE ZAPISNIKA S 12. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

JASTREBARSKOG 

 Otvorena je rasprava. 

Roman Rodić daje primjedbu na zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća, a odnosi se na 

raspravu pod točkom 2. dnevnog reda. Traži da se u zapisnik unese i njegova konstatacija koja 

se odnosi na tvrtku „Kemis-termoclean“ d.o.o., odnosno dopis koji su uputili. Konstatacija, 

koju je potvrdio i gradonačelnik glasi: „ne zna da li nas oni prave glupim?“.  

Željka Kovačić konstatira da se primjedba usvaja i postaje sastavni dio zapisnika s 12. 

sjednice Gradskog vijeća. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 12. sjednice Gradskog vijeća daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (17 glasova ZA) usvojili zapisnik s 12. 

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: 

Konačni prijedlog Odluke o donošenju IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Jastrebarsko 

Željka Kovačić poziva predstavnice izrađivača plana, Zavoda za prostorno uređenje 

Zagrebačke županije, da prezentiraju ovaj konačni prijedlog. 



Ana Sivrić Mihelić usmeno uz prezentaciju pojašnjava Konačni prijedlog Odluke, te 

obrazlažu koje su se sve izmjene i dopune ugradile u ovaj prijedlog prostornog plana. 

Obrazložile su i pravni temelje donošenja ovog prijedloga Odluke. Radi se o proširenju 

građevinskog područja, sukladno zahtjevima fizičkih i pravnih osoba. Većina zahtjeva je 

usvojena. Dio područja uvršten je u zone sporta i rekreacije, a dio promjena odnosi se i na 

smanjenje obuhvata park-šume Gović. Detaljno je obrazloženo po stavkama. 

Otvorena je rasprava. 

Andrej Krlin govorio je da je u ovaj prijedlog prostornog plana, što je propušteno reći sada u 

izlaganju, ugrađen i provedbeni dio koji se odnosi na zabranu gospodarenja opasnim otpadom 

u onim zonama u kojima se na inicijativu oporbe u Zaključku o Remondisu i tražili. Više 

tamo gospodarenja opasnim otpadom ne može biti i dozvole neće moći biti izdane od strane 

Ministarstva. 

Tomislav Preprotić smatra da se prijedlog treba podržati, Lidl želi proširiti kapacitete i to je 

važno radi njihovog ostanka u Jastrebarskog. Drugo, vezano što je rekao i kolega Krlin, 

definitivno prostorni plan je onaj koji štiti područje, nitko ne može dobiti niti potvrdu za 

pokretanje studije utjecaja na okoliš. Bitno je da smo dobili ovu provedbenu odredbu, da više 

u Jaski nećemo imati opasnog otpada, i da to jednoglasno podržimo. 

Zaključena je rasprava. 

Konačni prijedlog Odluke o donošenju IX. izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Jastrebarsko daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (17 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o donošenju IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja  

Grada Jastrebarsko 

 

Odluka o donošenju IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

2. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Konačni prijedlog Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom 

Željka Kovačić poziva predstavnika izrađivača plana, g. Zvonimira Kufrina iz tvrtke 

„Urbing“ d.o.o. iz Zagreba, da prezentiraju ovaj konačni prijedlog. 

Zvonimir Kufrin usmeno uz prezentaciju obrazlaže Konačni prijedlog Odluke, razrada 

postavki prostornog uređenja po grupama, detaljno obrazlaže izmjene i dopune, daje se 

mogućnost postavljanja velikih reklamnih panoa / totema, povećanje građevinske zone, 

smanjenje koridora kojeg su imale rezervirane HŽ, zatim vrlo precizne odredbe vezano za 

opasni otpad – ta mogućnost da netko obrađuje opasni otpad više ne postoji, te daje pravni 

temelj za donošenje ove Odluke. 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Konačni prijedlog Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (17 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o donošenju V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom 

 

Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone 

Jalševac u Jastrebarskom prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 



3. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Konačni prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

„Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ u Jastrebarskom 

Željka Kovačić poziva predstavnika izrađivača plana, g. Zvonimira Kufrina iz tvrtke 

„Urbing“ d.o.o. iz Zagreba, da prezentiraju ovaj konačni prijedlog. 

Zvonimir Kufrin usmeno uz prezentaciju obrazlaže Konačni prijedlog Odluke, ovaj je 

dokument star nekih 20 godina pa postoji samo mogućnost izmjena i dopuna, obuhvaća veliko 

područje, ovdje se mijenjalo 5 konkretnih zahtjeva kroz čak dvije javne rasprave. Navodi 

pravni temelj te koje su izmjene izvršene – prolaz između Strossmayerovog trga i 

Mihanovićeve gdje bi se dobilo još parkirališnih mjesta, zatim izmjene u Radničkoj gdje su 

smanjeni radijusi planiranih prometnica, križanje obilaznice i Radničke koje je komplicirano 

što se tiče imovinsko pravnih odnosa i ostalo. 

Otvorena je rasprava. 

Tomislav Preprotić kada govorimo o ovom prijedlogu, tu je izdana lokacijska dozvola za 

rotor, kod dv. Duha. 

Zvonimir Kufrin konstatira da taj dio oko rotora se nije mijenjao. 

Zaključena je rasprava. 

Konačni prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

„Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ u Jastrebarskom daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (17 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o donošenju VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 

„Sjeverni dio centra Jastrebarskog“ u Jastrebarskom 

 

Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra 

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

 

4. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog 

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

Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke, koju smo dužni donijeti radi 

usklađenja s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i dobivenim uputama od strane 

Ministarstva zaštite okoliša i prostornoga uređenja. Zone obračuna i jedinični iznosi u odnosu 

na dosadašnju Odluku se ne mijenjaju. Iznos za obračun u prvoj zoni je 2,4 puta manji od 

onog kojeg predviđa Zakon o komunalnom gospodarstvu. 

Otvorena je rasprava. 

Andrej Krlin izražava zadovoljstvo što su uvažene njegove primjedbe koje je iznosio na 

Gradskom vijeću a odnose se na savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, odnosno za 

navođenje razloga za kraći rok savjetovanja, ali i za objavljivanje Plana savjetovanja tokom 

2019. godine. Ovdje konkretno nije naveden razlog zašto je bilo kraće savjetovanje s 

javnošću, a za Odluku pod točkom 5. današnjeg dnevnog reda je, pa ga zanima zašto je tome 

tako.  

Irena Strmečki Šlat konstatira da je objavljen Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću 

za 2019. godinu na mrežnim stranicama Grada, sukladno odredbama Zakona o ostvarivanju 

prava na pristup informacijama. Ova je Odluka bila na javnom savjetovanju 15 dana iz 

razloga da bi se mogla u propisanom roku uputiti na donošenje, sukladno odredbama Zakona 

o komunalnom gospodarstvu, jer je Odluku bilo potrebno donijeti do 4. veljače 2019. godine. 

Ističe da u tijeku provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nije bilo primjedbi niti 

prijedloga zainteresirane javnosti. 

Zaključena je rasprava. 



Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog daje se na glasovanja. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (17 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog 

 

Odluka o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 

5. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i 

smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj 

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

Ivana Španić usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke, obrazlaže pravni temelj, navedeno je da se 

paušalni porez ne može propisati u iznosu manjem od 150,00 kn niti većem od 1.500,00 kn, 

također navedeno je ukoliko Gradsko vijeće ne donese ovu Odluku do 31. siječnja 2019. 

godine, i ne dostavi istu Poreznoj upravi do 15. veljače, da će se iznos paušalnog poreza 

obračunati u iznosu od 750 kn. Visina paušalnog poreza određuje se za područje gdje se 

nalazi smještajna jedinica, prihod od ovog poreza je prihod one jedinice lokalne samouprave 

gdje je prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika, a ne gdje se nalazi smještajni 

objekt. Ako na primjer osoba s područja Jastrebarskog iznajmljuje apartmane u Zadru, porez 

se plaća po Odluci Grada Zadra a prihod ide Gradu Jastrebarskom. Predlaže se da se za cijelo 

područje Grada Jastrebarskog i za sve smještajne oblike utvrdi paušalni porez u iznosu od 

150,00 kn. Poslove vezane uz utvrđivanje i naplatu ovog poreza obavlja Porezna uprava. 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i 

smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (17 glasova ZA) donijeli 

 

Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i 

smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj 

 

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj 

jedinici u objektu za robinzonski smještaj prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

6. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa kulturnog dobra  

Željka Kovačić konstatira da su materijali dostavljeni u aplikaciji, te ukoliko ima dodatnih 

pitanja pročelnica će odgovoriti. 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Zaključka o nekorištenju prava prvokupa kulturnog dobra daje se na 

glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (17 glasova ZA) donijeli 

 

Zaključak o nekorištenju prava prvokupa kulturnog dobra 

 

Zaključak o nekorištenju prava prvokupa kulturnog dobra prilaže se zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

 



7. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene 

škole Jastrebarsko 

Željka Kovačić konstatira da su materijali dostavljeni u aplikaciji, te ukoliko ima dodatnih 

pitanja pročelnik će odgovoriti. 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene 

škole Jastrebarsko daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (17 glasova ZA) donijeli 

 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog  

Statuta Glazbene škole Jastrebarsko 

 

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Jastrebarsko 

prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

8. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju gradskog muzeja 

Jastrebarsko 

Željka Kovačić konstatira da su materijali dostavljeni u aplikaciji, te ukoliko ima dodatnih 

pitanja pročelnik će odgovoriti, a i ravnateljica Centra za kulturu je ovdje pa se može i ona 

uključiti. 

Otvorena je rasprava. 

Andrej Krlin moli pojašnjenje, u članku 16. Odluke o osnivanju stoji da se do imenovanja 

novog ravnatelja, privremenim ravnateljem imenuje sadašnja ravnateljica Centra za kulturu a 

onda u obrazloženju Odluke stoji da bi ravnatelj obnašao tu dužnost ravnatelj Muzeja, zanima 

da li će trajno ravnatelj CZK obnašati tu dužnost ili će se s vremenom pristupiti izboru 

ravnatelja Muzeja? 

Nikolina Ribarić odgovara da prema Zakonu o muzejima i Zakonu o ustanovama, ovakvu je 

Odluku donijelo Upravno vijeće Centra za kulturu Jastrebarsko i Odluka mora sadržavati 

privremenog ravnatelja. U razgovoru s pravnom službom Ministarstva za kulturu dat je 

naputak da i u budućnosti, budući da nisu osigurana sredstva, može ravnatelj Centra za 

kulturu biti i ravnatelj Muzeja. U ovoj Odluci je određeno tako, a kada se Muzej upiše u 

Upisnik muzeja i kada se stvore uvjeti, može se raspisati natječaj za ravnatelja Muzeja, za 

sada će biti ovako sa statusom da ravnatelj Centra za kulturu bude i ravnatelj Muzeja. 

Roman Rodić pitao je da li će se donositi Odluka i za knjižnicu? 

Nikolina Ribarić prema Zakonu o muzejima, Centar za kulturu ne može obavljati muzejsko – 

galerijsku djelatnost, i to smo riješili na ovakav način o kojem danas raspravljamo. Takva 

obveza ne postoji kada je u pitanju Narodna knjižnica i čitaonica, jer Centar za kulturu može 

obavljati tu djelatnost. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju gradskog muzeja 

Jastrebarsko daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su (17 glasova ZA) donijeli 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju gradskog muzeja Jastrebarsko 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju gradskog muzeja Jastrebarsko prilaže 

se zapisniku i čini njegov sastavni dio. 



 

9. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2018. godine 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Članovi Gradskog vijeća primaju na znanje Izvješće o korištenju proračunske zalihe za 

mjesec prosinac 2018. godine. 

 

10. TOČKA DNEVNOG REDA: 

Razno 

Otvorena je rasprava. 

Andrej Krlin nadovezao bi se na raspravu u aktualnom satu vezano za Poslovnik o radu 

Gradskoj vijeća, o tome je govorio i na sjednici Odbora na kojoj je dato Mišljenje. Daje 

inicijativu da se pristupi izmjenama Poslovnika. Ako gradske službe same ne pokrenu proces, 

on će iskoristiti priliku za inicijativu. Mnoge rasprave sugeriraju da je Poslovnik oko nekih 

stvari, pogotovo koje se tiču aktualnog sata, nejasan. Pita da li je ovo trajno rješenje kako se 

danas postavljalo pitanja u aktualnom satu ili izuzetak?  

Željka Kovačić traži da se pitanja postavljaju u obliku pitanja. Prijavite se, postavite pitanje i 

na taj način ćete dobiti odgovor. Ako u samom aktualnom satu ne dođete na red, dobiti ćete 

odgovor u pisanoj formi. 

Andrej Krlin ponavlja da ukoliko gradska uprava ne pokrene izmjene Poslovnika, pokrenut 

će oni kao vijećnici. Člankom 64. stavak 2. Poslovnika ostavljena je mogućnost 

preformuliranja pitanja, pa pita kako će se omogućiti putem aplikacije to preformuliranje. 

Željka Kovačić konstatira da se ne želi nadmudrivati, smatra da je bila jasna i njene namjere 

su bile najbolje. Vijećnici imaju mogućnost predlagati izmjene Poslovnika. 

Roman Rodić ima još jedan apel, već smo danas spominjali vatrogasne intervencije, između 

ostalih i na Područnoj školi u Cvetkoviću te u Donjem Desincu, gdje smo imali dvije 

kontradiktorne situacije. U slučaju požara u Cvetkoviću je DVD Cvetković izuzetno brzo 

reagirao, dok u Desincu imamo kompletno drugačiju situaciju gdje je čovjeku izgorjelo cijelo 

krovište zajedno s vrijednom opremom, veliko je nezadovoljstvo vlasnika i svih koji su bili 

nazočni na tom požarištu. Navodno da je dojava službe 112 prema vatrogascima u 

Jastrebarskom kasnila 40 minuta, reakcija naših vatrogasaca je bila u roku 9 minuta, nakon 

toga se ponovno naišlo na tešku situaciju jer se nije moglo dobiti nikoga u HEP-u da isključi 

struju. Moralo se čekati s intervencijom i došlo je do velike materijalne štete. Organiziranost 

vatrogasaca koji su bili na požarištu bila je izuzetno loša, to nije reakcija vlasnika, to je 

reakcija ljudi koji su bili nazočni, pa apelira, s obzirom koliko sredstava izdvajamo za 

vatrogastvo, da se u buduće takve stvari ne događaju. 

Zvonimir Novosel zahvaljuje na inicijativi, zatražiti će pisano izvješće o toj intervenciji. 

Smatra da nije greška u našim vatrogascima jer oni u rekordnom roku izlaze na intervencije, 

ovaj slučaj pokazuje da centralizacija bilo kakvog sustava ponekad nije dobra. Zna da su 

vatrogasci DVD-a Jastrebarsko prvi izašli na požarište a nakon toga su se priključili 

vatrogasci iz Desinca, a ako je bilo propusta sigurno nisu krivi Jaskanski vatrogasci. 

Željka Kovačić izvještava da joj je gradonačelnik proslijedio dopis tvrtke Kemis, kojeg je 

svima pročitala, radi se o njihovom zahtjevu da njihovi predstavnici budu nazočni na idućoj 

sjednici Gradskog vijeća. Smatra da im to treba omogućiti i kako bi vijećnici mogli pitati što 

ih zanima vezano za njihov rad. Poziva vijećnike da pripreme pitanja koja bi im uputili. 

Miljenko Pavlaković podržava da dođu na sjednicu, no ne zna zašto smo selektivni. Nismo 

dozvolili Remondisu da dođu na ovo Gradsko vijeće kad smo raspravljali o njima. Ne brani 

tvrtku Remondis, da se krivo ne shvati, ali bio bi rado čuo što su radili. Sada nekom to 

dozvoljavamo. Nismo mi prćija nečija, da netko može doći, netko ne.  



Željka Kovačić upozorava vijećnika da prilagodi svoju retoriku Gradskom vijeću, ili će ga 

morati udaljiti.  

Miljenko Pavlaković podržava da dođe Kemis, ali bi volio da je došao i Remondis i svatko 

tko se bavi takvom djelatnošću na ovom području, pa i predstavnici Krke. Ne razumije 

selektivnost. 

Zvonimir Novosel konstatira da je ovo jedinica lokalne samouprave koja svojim postupcima 

pomaže, pa i u slučaju Remondis, da dođemo do željenog cilja, bez obzira što su neki tada 

govorili drugačije. On nije bio za to da predstavnici Remondisa sudjeluju na sjednici 

Gradskog vijeća, jer u tom trenutku ta tvrtka nije imala razloga da ovdje predstavlja sebe i 

svoju djelatnost jer su već tada bili na odlasku iz Jastrebarskog i ne zanima ga ništa više 

vezano uz njih. Ovo je druga situacija, Kemis je tvrtka koja je ovdje od 1997. godine, to je 

tvrtka koja obavlja djelatnost danas a obavljat će ju vjerojatno i sutra i s punim pravom ovo 

gradsko vijeće ima toj tvrtki postaviti pitanja. Mogao ih je primiti i u svom uredu, međutim 

inicijativa je upućena predsjednici Gradskog vijeća gdje oni moraju javno reći o svojoj 

djelatnosti. 

Željka Kovačić izvještava o posjeti Jastrebarskom predsjednice Republike Hrvatske gđe. 

Kolinde Grabar Kitarović zajedno s izaslanstvom Zagrebačke županije, koja je danas obišla 

neke poslovne subjekte u našem gradu. Posjet je bio kratak, nada se da će današnji razgovori 

uroditi nekim rezultatom. Također, najavila je teambuilding za članove Gradskog vijeća za 

ožujak. 

Stipe Bučar upućuje poziv Vinarije Kolarić da dođu na večeru povodom posjete 

Predsjednice. 

Zaključena je rasprava. 

 

Dovršeno u 20:05 sati. 
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