REPUBLIKA
HRVATSKA
ZAGREBAČKA
ŽUPANIJA
GRAD JASTREBARSKO
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/01
URBROJ: 238/12-01-16-2
Jastrebarsko, 25. veljače 2016.
ZAPISNIK
sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održane 25. veljače 2016. 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, Marijan Bernat,
Miljenko Pavlaković, Petar Španić, Tomislav Ciban, Sanja Sertić, Iva Sirovica, Dražen Vinšćak, Mario
Dugić, Ignac Smetko, Zoran Savić, Petra Pernar i Filip Tončić.
OPRAVDANO NENAZOČAN: Ivan Budišćak
NENAZOČAN ČLAN GRADSKOG VIJEĆA: Ivan Rubinić.
NAZOČNI DUŽNOSNICI: Zvonimir Novosel, gradonačelnik Grada Jastrebarskog i Domagoj Šlat,
zamjenik gradonačelnika Grada Jastrebarskog.
OSTALI NAZOČNI: Maja Lovretin, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, lokalnu i mjesnu
samoupravu i financije; Irena Strmečki Šlat, pročelnica Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove,
gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša; Zdravko
Režek, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti; Marijan Meštrić, voditelj Odsjeka za
komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Irena Kozlina Beg, viša
referentica za opće i kadrovske poslove i javnu nabavu; Ivan Fabijanić, viši savjetnik za lokalnu i mjesnu
samoupravu; Mario Brnabić, direktor „Voda Jastrebarsko“ i „Groblja Jastrebarsko“ d.o.o.; Renato Molc,
direktor „Cesta Jastrebarsko“ d.o.o.; predstavnici medija: Ivica Krčelić - “Jaska hr”; Jelena Popović “Radio Jaska“ i Maja Ivčić – „Jaska danas“; te Hrvoje Kujundžić, Zavod za prostorno uređenje
Zagrebačke županije; Damir Krajnik, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Željka Đalto,
URBING d.o.o., Zagreb - predstavnici izrađivača plana.
ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar.
Željka Kovačić otvorila je sjednicu, pozdravila nazočne i konstatirala da je na sjednici nazočno 11 od
17 vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
AKTUALNI SAT:
Otvorena je rasprava.
Marijan Bernat pita što je Grad poduzeo po pitanju odrađenog posla na rekonstrukciji nadstrešnice na
Župnom dvoru u Slavetiću? ima li povratnih informacija? Po njegovom mišljenju radovi nisu dobro
odrađeni.
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Irena Strmečki Šlat konstatira da je na prošloj sjednici Gradskog vijeća dobila uputu da se zatraži
očitovanje Konzervatorskog odjela u Zagrebu, što je i učinjeno. Dobili smo pisani odgovor koji usmeno
obrazlaže. Zakazan je još jedan sastanak za utorak, pa se nada konkretnijim informacijama.
Marijan Bernat kazao je vezano za sastanak u utorak, ako se gradonačelnik slaže da se pozove i njega
i župnika, da se odradi razgovor, ovim odgovorom Konzervatorskog odjela nije zadovoljan.
Željka Kovačić konstatira da je sljedeći na redu za pitanja uvaženi vijećnik Ivan Rubinić, no njega
nema pa poziva uvaženog vijećnika Miljenka Pavlakovića da postavi pitanja.
Miljenko Pavlaković vezano za tvrtku Groblja Jastrebarsko d.o.o., kazao je da temeljem odgovora koje
je dobio kao vijećnik vidljivo ono na što su u niz navrata ukazivali. Za održavanje su korištene usluge i
jedne od braniteljskih zadruga. Vidi se da se ne može funkcionirati na osnovama kako je zamišljeno,
koriste se druge usluge koje su ranije bile jeftinije za održavanje groblja. Traži odgovor kako je baš ta
zadruga dobila posao, po kojem natječaju ili izboru? Nadalje, nakon što je izrađen nadvožnjak, rečeno
je da će se izmjestiti gumeno popođenje sa starog pružnog prijelaza na prijelaz Cvetković, zanima ga
kada će se to izvršiti jer i dan danas jedan veliki dio građana koristi prijelaz Cvetković iz navike, pa je
taj prijelaz u lošem stanju radi obima prometa.
Zvonimir Novosel kazao je da će na prvo pitanje odgovoriti direktor Brnabić. Za drugo pitanje, i Grad
čeka da krene rekonstrukcija prijelaza Cvetković kao i prometnice koje se koristila kao obilaznica dok
se gradio nadvožnjak, vjerojatno se čekaju bolji vremenski uvjeti. Stari prijelaz se definitivno zatvara,
ne zna da li je propisana procedura završena. Čeka se da Hrvatske ceste saniraju cestu uz Krku jer je
cesta pretrpjela oštećenja, to je ugovoreno i nada se u sljedeća dva mjeseca da će se riješiti.
Mario Brnabić odgovara na pitanje vezano za braniteljske zadruge. Uvidom u tri ponude, braniteljska
ponuda bila je povoljnija od ostalih te je dobila posao, to je usluga u bruto plaći jednog radnika.
Obrazlaže da bi za tu količinu posla bilo potrebno zaposliti tri čovjeka. To je outsourcing- povoljnije
nego zapošljavanje. U dijelu održavanja groblja, da ne politizira, prije su ih mjesni odbori održavali, za
novčanu odrađivalo se održavanje, košnja. Danas bi za taj posao tvrtka Groblja trebala sklopiti ugovore,
platiti porez i doprinos, pa se cijena kreće oko 2000 kn po radniku, oni odlučili dati Braniteljskoj zadruzi
da obavi posao. Opet će ići na outsourcing.
Miljenko Pavlaković nije u potpunosti zadovoljan, kod formiranja poduzeća govorilo se o tome da
poduzeće održava groblja pod uvijetima koji se nude građanima. Što je povoljnije, to bi bilo zanimljivo
vidjeti analizom. Smatra da nije bila cijena koja je rečena. Počelo se i praksom pogreba u 12 i 14 sati,
ljudi nisu očekivali tu razinu usluge.
Mario Brnabić konstatira da će tvrtka Groblja Jastrebarsko definitivno pokazati da se posao može
odrađivati, i može reći da prema dokumentaciji na grobljima, misli da mjesni odbori nisu uložili iznos
koji je uložila tvrtka Groblja Jastrebarsko – izgradnja križa, bojanja, uređenje stepenica. S tvrtkom
dobivaju nešto više nego s mjesnim odborima, oni jesu održavali groblja, pokosili travu ili živicu ali
npr. stubište, ogradu, napukli zid nisu popravljali. Građani će dobit puno bolju uslugu. Vezano za
termine ukopa, do 1.11. ukopi su bili do 15 sati. Provedena je analiza, krenuli s ukopima u 14 h. Daje
primjere iz Karlovca, Samobora, Klinča Sela i njihove satnice koje su približne ovoj iz Jastrebarskog.
Tomislav Ciban pita vezano za električne bicikle koji su nabavljeni sredinom rujna 2015. godine.
Moglo se pročitati da će dio bicikala koristiti gradske službe a dio građani. Na koji način se bicikli mogu
koristiti, kome su namijenjeni, da li se mogu koristiti svaki dan ili kako? Kome se mogu javiti da se
rezerviraju bicikli? Ima osjećaj da se bicikli ne koriste, koja je svrha nabavke?
Zvonimir Novosel odgovara da je Grad upravo su u postupku pregovora za isporuku sustava za
iznajmljivanje bicikala, putem kojih se bicikli mogu uzimati za korištenje. Bicikli za gradsku službu
nisu korišteni radi vremenskih uvjeta. Bicikli će se staviti u funkciju kad se sklopi ugovor o nabavi
sustava, nada se da će se s prvim lijepim danima to aktivirati. Poziva predsjednicu Gradskog vijeća da
organizira vožnju i druženje.
Zaključena je rasprava.
Željka Kovačić konstatira da je u međuvremenu sjednici pristupio uvaženi vijećnik Dražen Vinšćak, te
je sada na sjednici nazočno 12 od 17 vijećnika.
Nakon završetka aktualnog sata, prelazi se na usvajanje dnevnog reda za današnju sjednicu.
Predsjednica konstatira da je na sjednici nazočno 12 od 17 članova Gradskog vijeća te da je za današnju
sjednicu predložen
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DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o donošenju VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Jastrebarskog,
2. Prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada
Jastrebarskog,
3. Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom,
4. Izvješće o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
5. Izvješće o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
6. Izvješće o izvršenju Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim
četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
7. Prijedlog Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s
područja Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada
Jastrebarskog,
9. Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju
koncesije na području Grada Jastrebarskog,
10. Prijedlog Odluke o proširenju mjesnog groblja Gornji Desinec,
11. Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Jastrebarskog,
12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016. godinu,
13. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2015. godine,
14. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječanj 2016. godine,
15. Izbor i imenovanje
- prijedlog kandidata za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici
16. Razno.
Željka Kovačić konstatira da je za današnju sjednicu predložena dopuna dnevnog reda sa još
jednom točkom, i to: Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Mirjani Markušić, Gornja Kupčina
18, Jastrebarsko, pa poziva Zdravka Režeka da u ime predlagatelja obrazloži ovaj Prijedlog.
Zdravko Režek usmeno je obrazložio Prijedlog odobrenja za prigodnu prodaju, odobrenje
Gradskog vijeća je potrebno ako se prodaja presadnica vrši na površinama koje imaju pristup s javne
prometne površine. Moli da se prihvati nadopuna.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog dopunjenog dnevnog reda daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili sljedeći
DNEVNI RED
1. Prijedlog Odluke o donošenju VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Jastrebarskog,
2. Prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada
Jastrebarskog,
3. Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske
zone Jalševac u Jastrebarskom,
4. Izvješće o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
5. Izvješće o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
6. Izvješće o izvršenju Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim
četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
7. Prijedlog Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s
područja Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada
Jastrebarskog,
9. Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije
na području Grada Jastrebarskog,
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Prijedlog Odluke o proširenju mjesnog groblja Gornji Desinec,
Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Jastrebarskog,
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016. godinu,
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2015. godine,
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječanj 2016. godine,
Izbor i imenovanje
-prijedlog kandidata za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici
16. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Mirjani Markušić, Gornja Kupčina 18, Jastrebarsko
17. Razno.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Željka Kovačić konstatira da je u međuvremenu sjednici pristupio uvaženi vijećnik Petar Španić, te je
sada na sjednici nazočno 13 od 17 vijećnika.
Željka Kovačić kazala je da se temeljem odredbi članka 74. stavka 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Jastrebarskog, prije prelaska na raspravu po točkama dnevnog reda, usvaja zapisnik s prethodne sjednice
Gradskog vijeća.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 17. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA
JASTREBARSKOG
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća.
Prije prelaska na raspravu po točkama dnevnog reda, predsjednica konstatira da su svi matični
odbori raspravljali o točkama dnevnog reda i dali pozitivno mišljenje, te da su svi materijali i izvješća u
aplikaciji.
1. točka dnevnog reda:
Prijedlog Odluke o donošenju VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Jastrebarskog
Željka Kovačić poziva g. Hrvoja Kujundžića, predstavnika Izrađivača plana da usmeno obrazloži
konačni prijedlog.
Hrvoje Kujundžić uz prezentaciju, usmeno detaljno obrazlaže konačni prijedlog Prostornog plana
uređenja Grada Jastrebarskog.
Otvorena je rasprava.
Miljenko Pavlaković nije puno shvatio, bilo je dosta kratko izlaganje, kakve su zahvate obuhvatili?
Zanima ga prijelaz Cvetković, što se događa? Isto tako, prostor Rakitovica – Vojarna, što se tamo
događa? Očekivali su više detalja, što se konkretno događa.
Hrvoje Kujundžić odgovara što se tiče prijelaza u Cvetkoviću, da se planira njegovo ukidanje i
izmiještanje zapadnije, sukladno rješenju Hrvatskih željeznica. Na razini ovog dokumenta, zone su
prikazane kao građevinska područja, ali bez razrade, npr. Trešnjevka, za zonu Rakitovica – Vojarna,
radit će se UPU jer bez toga se ne može graditi. Prvenstveno se to odnosi na Rakitovicu, za koju je
trenutno UPU u izradi, ovim se omogućuje formiranje građevinskih područja.
Miljenko Pavlaković što znači konstatacija da će se prijelaz u Cvektoviću premjestiti „nešto zapadnije“,
moli konkretno? Zanima ga što će se dogoditi s prijelazom ako se zatvori, kako će to mjesto
funkcionirati? Ako je to na zahtjev HŽ, na toj pruzi biti će i dalje prijelazi koji će funkcionirati, zašto se
ovaj zatvara?
Zvonimir Novosel kazao je da treba pojasniti da je ovo prostorni plan uređenja kojim se ne reguliraju
detaljnije pojedina područja. Gradom prolazi koridor pruge, gradovi i općine na trasi rekonstrukcije
pruge dužni su uskladiti svoje planove sa zahtjevima HŽ radi te rekonstrukcije, tražili su izmjene
koridora, nisu se mogli buniti jer to je interes RH. Što se tiče ovog razmišljanja što će biti s prijelazom,
ovaj plan ne regulira tako detaljno, na detaljnom planu će se do definirati. Pitali su u HŽ, no rješenja
koja sad se crtaju ne zna da li su konačna, rekonstruirati će se i kolodvor – možda se pomakne ulaz
Cvetković, ali će se promet odvijati bez poteškoća za mještane. Ne treba dizati tenzije, da se ne buni
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građane, detaljno će se kasnije raspravljati. To je danas koncept, ovo je prikaz koridora izmicanja pruge.
Slično će se dogoditi i u Domagoviću. Prostornim planom ovaj odgovor se ne daje. Sigurno kad to krene,
zalagat će se da se rješenje prezentira detaljno, neće olako pustiti, aktivno će se raditi na rješenju koje
je prihvatljivo za Cvetković.
Marijan Bernat dao si je truda, ima nekoliko pitanja. Na 1. javnoj raspravi, bilo je riječi o denivelaciji
pruge u Cvetkoviću i Domagoviću. Na ponovljenoj raspravi je bio drugačiji zahtjev HŽ, da treba
predvidjeti rekonstrukciju pruge na cijelom području grada. Da li će se taj zahtjev HŽ uklopiti u nizinsku
prugu za koju premijer Orešković traži novce, od Rijeke do Botova, kako će se to ukomponirati? Što se
tiče Žumberka, na našim prijevojima moći će se graditi nekretnine, da li se to poklapa sa planom
Samobora? Hrvatske šume su rekle da se građevine ne smiju više graditi bliže od 50 metara do šumskog
pojasa. Što će biti s lovačkim kućama?
Hrvoje Kujundžić vezano za nizinsku prugu konstatira da će se svakako uskladiti, stoji i planirana je
nizinska pruga i trasa. Prišlo se i mogućnosti rekonstrukcije postojeće pruge. što se tiče prostornog plana
Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, kroz ove izmjene uskladio se ovaj plan s planom parka
prirode i sve što taj plan vuče stavilo se i u ovaj plan, pa tako i zona rekreacije u prirodi, ali lovačka
kuća, planinarski dom. Njima je omogućena izrada prostornom planom državnog značaja. Koliko zna,
novi objekti na tom području nisu predviđeni, ima mogućnost promjene kapaciteta u tom smislu će se
objekti moći rekonstruirati. Ostalo kao trim staze i slično, za rekreaciju. Zakon o šumama, može se
graditi uz uvijete koje će dati Šume.
Marijan Bernat najvažnije, ima li saznanja ako povučemo novac iz fondova, kada bi stupilo na snagu,
vezano za prugu Rijeka – Botovo?
Hrvoje Kujundžić nema odgovor na ovo pitanje.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o donošenju VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Jastrebarskog, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli
Odluku
o donošenju VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog
Odluka o donošenju VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
2. točka dnevnog reda:
Prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada
Jastrebarskog
Željka Kovačić poziva g. Damira Krajnika, da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke.
Damir Krajnik usmeno detaljno uz prezentaciju obrazlaže navedeni Prijedlog.
Otvorena je rasprava.
Marijan Bernat da se ne zaboravi, pročitat će čl.90 ove Odluke u kojem se govori o postupanju s
otpadom s područja Zagrebačke županije – lokacija toga Županijskog centra gospodarenja otpada
planirana je izvan područja grada Jastrebarskog. Zna li se gdje u Županiji će se odlagati otpad?
Damir Krajnik ne zna odgovor na ovo pitanje.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada
Jastrebarskog, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
Odluku
o donošenju VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Jastrebarskog
Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Jastrebarskog prilaže
se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Željka Kovačić konstatira da je u međuvremenu sjednici pristupio uvaženi vijećnik Mario Dugić, te je
sada na sjednici nazočno 14 od 17 vijećnika.
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3. točka dnevnog reda:
Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske
zone Jalševac u Jastrebarskom
Željka Kovačić poziva predstavnicu izrađivača gđu. Željku Đalto, URBING d.o.o. iz Zagreba, da
predstavi konačni prijedlog.
Željka Đalto usmeno uz prezentaciju detaljno obrazlaže Prijedlog Odluke.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske
zone Jalševac u Jastrebarskom, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
Odluku
o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom
Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u
Jastrebarskom prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
4. točka dnevnog reda:
Izvješće o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
Željka Kovačić konstatira da je Izvješće dostavljeno vijećnicima u materijalima za današnju sjednicu.
Otvorena je rasprava.
Miljenko Pavlaković očekivao je da će biti uvodno obrazloženje za izvješća za obje godine. Smatra da
je puno govoreno o tim izvješćima. Na jedan neprimjeren način se pokušava ishoditi pozitivno mišljenje
za nešto što je odbijeno 2-3 puta na sjednicama športske zajednice. Sad je konačno na Skupštini
prihvaćeno, a vjerojatno će ovo vijeće većinom glasova također prihvatiti izvješća. Nameće se mišljenje,
očekuje se da se prihvati nešto što je odbijeno. Ovih dana je g. Ivan Lafter poslao dopis svim članicama
ŠZGJ, u skraćenom obliku citira i čita, iznosi glavne teze iz dopisa, te konstatacije i kronologiju
događanja koje se tiču rada ŠZGJ, te rada g. Siniše Čurla iz Ureda državne uprave u Zagrebačkoj
županiji. Smatra da izvješće nije u skladu s propisima, niz priloga je uz dopis Laftera. Nakon 2 godine
izvješće je na stolu vijećnika, i oni žele red. Pošaljite inspekcije da se vide ta izvješća, pa ako su ona u
redu, onda gradsko vijeće neka prihvati. Čudi ga da se očekuje da se prihvati nešto što je „vrući krumpir“,
ni današnje vodstvo nije željelo izvršiti reviziju. Apelira da vijećnici ne prihvate oba izvješća dok se ne
dobiju revizijska mišljenja.
Domagoj Šlat konstatira da je nezahvalno govoriti o radu udruge u kojoj niste sudjelovali, sastavljali
izvješće i odradili posao. Vezano za problematiku, izvješće je sastavljeno tako kako je, prošlost se ne
može promijeniti. Izvješće prikazuje podatke koji su izvršeni. Može se istražiti ako je nešto napravljeno
mimo zakona. Cilj je uspostava rada ŠZGJ, govori o financiranju preko grada u 2015. godini, što ne
smatra dobrim i dugoročnim rješenjem, cilj je usvajanje izvješća koji se prema zakonu mora usvojiti od
strane Skupštine i predati Gradskom vijeću, da bi mogli dobiti sredstva za rad, u suprotnom se ponovno
zaustavlja rad. Informirao se, točno je da Gradsko vijeće nije obavezno usvojiti izvješće, ne zna da li se
može naložiti revizija. No Skupština mora uputiti izvješće Gradskom vijeću što se i dogodilo. Što se tiče
navoda da se je ili nije radilo, ima izvješće sportske inspekcije koja je bila 16.11.2015. godine koja je
napravila provjeru iz svoje nadležnosti i našla dvije nepravilnosti o usklađenosti Statuta, što je dodatno
obrazložio. Naglašava, nezahvalno je govoriti u tuđe ime, kako su se provodili akti utvrdila je inspekcija
a o raspodjeli sredstava je teško suditi.
Miljenko Pavlaković nešto što je odbijeno u par navrata, sad nakon 3 godine se ponovno traži da se
prihvati a ništa se nije poduzelo? Čestita na hrabrosti, ali to samo po sebi nešto govori, nisu članice
odbile izvješće radi visine sredstava, sredstava nikad dosta svima, to je druga tema. Govorimo o onom
što je pripalo sportu, tu se radi o nečem drugom, bio je zaključak da će Grad pokrenuti revizije o
poslovanju SZGJ i očekivao je da će nakon toga doći izvješće s mišljenima revizora. Sada se traži da se
prihvati nešto što je pod upitnikom dugi niz godina.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 2013. godinu daje se na glasovanje.
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Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova prihvatili
Izvješće o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
Izvješće o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 2013. godinu prilaže se zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
Željka Kovačić konstatira da je u međuvremenu sjednici pristupio uvaženi vijećnik Filip Tončić, te je
sada na sjednici nazočno 15 od 17 vijećnika.
5. točka dnevnog reda:
Izvješće o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
Otvorena je rasprava.
Konstatirano je da se rasprava s prethodne točke odnosila i na ovu točku dnevnog reda.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova prihvatili
Izvješće o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
Izvješće o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 2014. godinu prilaže se zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
6. točka dnevnog reda:
Izvješće o izvršenju Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim
četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
Željka Kovačić konstatira da se Izvješće o izvršenju Programa malih komunalnih akcija po mjesnim
odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu nalazi se u materijalima
za današnju sjednicu te su ga vijećnici imali priliku proučiti.
Otvorena je rasprava.
Marijan Bernat očekivao je da će g. Ivan Fabijanić uvodno obrazložiti predmetno Izvješće. Točno prije
godinu dana kazao je što je imao, govori o malim komunalnim akcijama i ne zanima ga kriterij kojima
se dolazi do cijena po pojedinim mjesnim odborima. Koordinator ima pune ruke posla kada ide po
terenu, kada s vijećnicima mjesnih odbora utanačuje dionice i sume koje će se raditi. Tvrdi da osim
njega i časnih iznimaka, malo ljudi ima cjenik od Cesta Jastrebarsko d.o.o. Daje primjer nelogičnosti u
cjeniku koji je izrađen 2014. godine. Tražio je Ceste da stave u cjenik čišćenje graba. tvrdi da na našem
području 90% jaraka ili graba je već iskopano, treba ih samo počistiti. Ima iskop u cjeniku, ali nema
čišćenje – po dužnom metru 30 kn. Misli da to nije fer poslovanje, moli da dostave cjenik i njemu i
drugim odborima. Treba se upoznati s cjenikom.
Ivan Fabijanić konstatira da je cjenik sastavni dio troškovnika koji se potpisuje od strane Grada i Cesta,
kod sebe ga nema pa ne može sada analizirati. U dogovoru s predstavnicima vijeća mjesnih odbora,
razmatraju se iznosi koji su usvojeni na ovom Vijeću. Ono što radimo je da dogovaramo prioritetne
poslove. Bez obzira na iznose, sa djelatnicima tvrtke Ceste, odradi se i više od navedenog. Troškovnik
je jedno, a drugo se dodatno na terenu odradi, spremi su za svaku potrebu. Tvrdi da su iznosi izvršeni
kako stoji u Izvješću a poslovi su napravljeni i iznad opisanog. Daje primjer Toplica, situacija je
pokazala da se trebalo hitno riješiti klizište, bila su potrebna veća sredstva od plana. Tu je razlika
povećanja.
Miljenko Pavlaković mora reći da su već imali rasprave oko financiranja, podržava raspravu g. Bernata
jer smatra da su ova sredstva direktni transfer gradskoj tvrtki. Da li mjesni odbori smiju koristiti usluge
koje smatraju povoljnijim? Radi se o sredstvima od 8.000 kn na dalje. Kad se podmire gradske četvrti,
ne ostane niti milijun kuna za odbore izvan Jaske, smatra da to nisu adekvatna sredstva, premda
govorimo o malim komunalnim zahvatima. Sanacija klizišta nije mala komunalna akcija. Sredstva s
kojima raspolaže mjesni odbor, raspolažu kako najbolje znaju, možda bi negdje za isti novac dobili više.
Pravila moraju biti za sve ista, ako Groblja koriste outsourcing, zašto to ne mogu mjesni odbori?
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Zvonimir Novosel kazao je da je kronologija suradnje s mjesnim odborima u Jaski je išla od totalnog
nepoznavanja suradnje pa do mjesnih odbora s kojim surađujemo izuzetno dobro. Ono što bi volio reći,
ako gledamo iznose, puno više novca je u mjesne odbore uključeno jer s gotovo pola sredstava za
komunalnu i prometnu infrastrukturu raspolaže Grad i uloženo je puno više. Što se tiče angažiranja
tvrtki, ne bi se složio radi zakonskog okvira, mjesni odbori nisu kapacitirani da provode postupke
ugovaranja. Nema mjesnog odbora koji bi mogao provoditi nabave sukladno zakonu. Nemaju svoje žiro
račune, tako je u 99 posto jedinica lokalne samouprave. Mišljenja je da je ovo najbolje rješenje, da to
radi gradska tvrtka. Nikad se ne mogu zadovoljiti sve potrebe na terenu, trude se da u suradnji s mjesnim
odborima budu što efikasniji. Smatra da nisu pogriješili što su otvorili to radno mjesto za kolegu
Fabijanića. Trebaju se mjesni odbori jače aktivirati. nije dovoljno jednom godišnje nazvati. Svaki dan
je nešto novo, ima raznih pitanja koja treba rješavati. On je osobno zadovoljan. Brzo će vijećnici i
mjesni odbori dobiti pristup GIS sustavu, s podacima troškova, izvršenih, planiranih radova, u čekanju,
to je suvremeni sustav za koju su dobili nagradu Smart City - Pametni gradovi. Poziva mjesne odbore
da se bolje uključe u aktivnosti.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o izvršenju Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim
četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova prihvatili
Izvješće o izvršenju Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim
četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s
područja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
7. točka dnevnog reda:
Prijedlog Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s
područja Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
Željka Kovačić poziva g. Ivana Fabijanića da usmeno obrazloži Prijedlog Programa.
Ivan Fabijanić usmeno je obrazložio Prijedlog Programa.
Otvorena je rasprava.
Miljenko Pavlaković sredstva su takva kakva jesu, pozdravlja da manji mjesni odbori imaju zajamčen
minimalni iznos sredstava. Ukupna sredstva su oko 1.200.000,00 kn što je ukupno manje u odnosu na
lani. Treba ih što kvalitetnije iskoristiti.
Ignac Smetko neće govoriti o ciframa koje su spominjane, takve su kakve jesu. Za četiri dana već će
biti 3. mjesec, već je dio godine prošao, vremenske prilike ne idu na ruku. Koristimo sustav GIS-a, no
teško usklađujemo iznose jer se ne mogu koristiti sredstva iz ovog programa dok ga ne izglasa Vijeće.
Sugerira da Program bude usvojen zajedno s Proračunom i Planom održavanja na Vijeću, da od 1.1.
možemo raditi ako vremenska situacija dozvoljava.
Ivan Fabijanić u stalnom je kontaktu s mjesnim odborima. S predstavnicima Cesta Karlovca obišao je
cijelo područje, surađujemo, 26 lokacija su obišli i detektirali probleme. Suglasan je s g. Smetkom, da
se program održavanja i program malih komunalnih akcija donesu istovremeno.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s
područja Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli
Program malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja
Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
Program malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada
Jastrebarskog za 2016. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Predsjednica određuje stanku od 10 minuta u 20:00 sati.
Sjednica se nastavlja u 20:10 sati.
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8. točka dnevnog reda:
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada
Jastrebarskog
Željka Kovačić poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da uvodno obrazloži Prijedlog Odluke.
Irena Strmečki Šlat uvodno obrazlaže prijedlog Odluke, dva su razloga za donošenje ove Odluke,
izmjene prostorno planske dokumentacije, jer je oformljena nova gospodarska zona Trešnjevka, i
obračunavat će se isto doprinos kao i za Jalševac. Kod primjene čl. 5 Odluke, ispravljaju se nelogičnosti
kod stare Odluke, vezano za pomoćne objekte, kuće za odmor i slično te će se nova Odluka primjenjivati
i u procesu legalizacije.
Otvorena je rasprava.
Marijan Bernat pozdravlja da se zona Trešnjevka stavila u istu zonu kao Jalševac. Nije mu jasno još
članak 2., oko umanjena 50% obračuna. Moli pojašnjenje.
Irena Strmečki Šlat usmeno je dodatno obrazložila članak 2.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada
Jastrebarskog, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
Odluku
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
9. točka dnevnog reda:
Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije na
području Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da uvodno obrazloži Prijedlog Odluke.
Irena Strmečki Šlat uvodno obrazlaže prijedlog Odluke. Usklađenje sa zakonskim odredbama, odvoz
otpada postaje javna usluga i nije više komunalna djelatnost. Prijevoz pokojnika također nije komunalna
djelatnost, već je tržišna djelatnost. Usklađenje se odnosi i na Zakon o javnoj nabavi, donosi se potpuno
nova Odluka.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije
na području Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
Odluku
o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije
na području Grada Jastrebarskog
Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije na području Grada
Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
10. točka dnevnog reda:
Prijedlog Odluke o proširenju mjesnog groblja Gornji Desinec
Željka Kovačić poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da uvodno obrazloži Prijedlog Odluke.
Irena Strmečki Šlat uvodno obrazlaže prijedlog Odluke
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o proširenju mjesnog groblja Gornji Desinec daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
Odluku o proširenju mjesnog groblja Gornji Desinec
Odluka o proširenju mjesnog groblja Gornji Desinec prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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11. točka dnevnog reda:
Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić poziva voditelja Odsjeka g. Zdravka Režeka da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke.
Zdravko Režek uvodno obrazlaže, usklađenje sa zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, doneseni propisi
za reguliranje radnog vremena i druge odredbe. I do sada smo imali takav dokument, sada je to usklađen
akt. O prijedlogu je raspravljalo i Vijeće Turističke zajednica Grada Jastrebarskog, i na nacrt su dali
pozitivno mišljenje.
Otvorena je rasprava.
Marijan Bernat podržava donošenje, zaintrigirao ga članak 9. da gradonačelnik može donijeti u
provedbenom postupku odluku da se nekome skrati radno vrijeme, pita se vezano za razinu buke, da li
će se svi pridržavati? Također napominje da se obavijest o zabrani pušenja slabo ističu, te da je istaknuta
samo na slastičarni.
Zdravko Režek što se tiče dozvole pušenja, to nije predmet ove Odluke i stvar je ugostiteljskog objekta
te podliježe drugim propisima. Što se tiče buke, bilo je rasprava i na sjednici Vijeća, radi se o eventualnoj
pritužbi građana na buku. No nije dovoljno da se građani samo požale već trebaju biti i policijski
zapisnici vezano za remećenje javnog reda i mira. Daje primjer kada smo smanjivali radno vrijeme
jednom caffe baru, to su postupci koji se brzo rješavaju.
Marijan Bernat citira čl. 9. Odluke, ako govorimo o ugostiteljskom objektu govorimo i o buci, točenju
alkohola mlađima od osamnaest, pa onda možemo govoriti i o cigaretama.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Jastrebarskog daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Jastrebarskog
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
12. točka dnevnog reda:
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016. godinu
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016. godinu daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
Odluku o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016. godinu prilaže se zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
13. točka dnevnog reda:
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2015. godine
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Članovi Gradskog vijeća primili su na znanje Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec
prosinac 2015. godine.
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2015. godine prilaže se zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
14. točka dnevnog reda:
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječanj 2016. godine
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.

10

Članovi Gradskog vijeća primili su na znanje Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec
siječanj 2016. godine.
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječanj 2016. godine prilaže se zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
15. točka dnevnog reda:
Izbor i imenovanje
prijedlog kandidata za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici
Željka Kovačić konstatira da je u materijalima priloženo i Izvješće sa sjednice za izbor i imenovanja,
gdje se dano pozitivno mišljenje za g. Ivana Blažekovića koji se kandidirao za tu dužnost. Uvodno
obrazlaže, tražila se isključivo samo muška osoba ovog puta. Županijska skupština donosi konačnu
odluku.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog da se Županijskoj Skupštini Zagrebačke županije uputi prijedlog kandidata za suca
porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
Predlaže se Županijskoj Skupštini Zagrebačke županije da za suca porotnika za mladež
Županijskog suda u Velikoj Gorici imenuje Ivana Blažekovića.
Prijedlog kandidata za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
16. točka dnevnog reda:
Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Mirjani Markušić, Gornja Kupčina 18, Jastrebarsko
Željka Kovačić konstatira da je uvodno obrazloženje dano prilikom traženja nadopune dnevnog reda
ovom točkom.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Mirjani Markušić, Gornja Kupčina 18, Jastrebarsko
daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
Odobrenje
za prigodnu prodaju Mirjani Markušić, Gornja Kupčina 18, Jastrebarsko
Odobrenje za prigodnu prodaju Mirjani Markušić, Gornja Kupčina 18, Jastrebarsko prilaže se zapisniku
i čini njegov sastavni dio.
17. točka dnevnog reda:
Razno
Otvorena je rasprava.
Željka Kovačić izvještava nazočne da je pristiglo novo priznanje za naš Grad. Ulaganjem u razvoj
poduzetničke infrastrukture, časopis fDi Intelligence uvrstio je Jastrebarsko u top 10 micro gradova
budućnosti. Govori i o priznanju iz 2012, a ovim priznanjem grad je dodatno učvrstio poziciju na
globalnoj karti ulaganja. Čestita gradonačelniku i suradnicima. Nadalje, prema istraživanju portala
gradonačelnik.hr, Jastrebarsko je na 2. mjestu u Republici Hrvatskoj po brizi za mališane, to je dokaz
da dobro ulažemo u budućnost, čestita svima.
Zaključena je rasprava.
Dovršeno u 20:40 sati.
ZAPISNIČARKA:
Sonja Pukšar

PROČELNICA:
Maja Lovretin, dipl. iur.

PREDSJEDNICA:
Željka Kovačić, prof.
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