REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA
ŽUPANIJA
GRAD JASTREBARSKO
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/03
URBROJ: 238/12-01-14-2
Jastrebarsko, 9. srpnja 2015.
ZAPISNIK
sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održane 9. srpnja 2015. godine u 19,00 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, Ivan Budišćak,
Marijan Bernat, Miljenko Pavlaković, Petar Španić, Tomislav Ciban, Sanja Sertić, Dražen Vinšćak,
Mario Dugić, Filip Tončić i Zoran Savić, Petra Pernar i Ivan Rubinić.
OPRAVDANO NENAZOČAN: Ignac Smetko
NENAZOČNA: Iva Sirovica.
NAZOČNI DUŽNOSNICI: Zvonimir Novosel, gradonačelnik Grada Jastrebarskog; Stipe Bučar,
zamjenik gradonačelnika 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;
Marijan Meštrić, voditelj Odsjeka za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu
okoliša; Zdravko Režek, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti; Višnja Koter;
voditeljica Odsjeka za financije, proračun i računovodstvo; Irena Kozlina, viša referentica za opće i
kadrovske poslove i javnu nabavu; Ivan Batušić, viši stručni suradnik za odnose s javnošću; Dunja
Vlašić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa; Barbara Jerečić, tajnica Zajednice kulturno
umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog, Jadranka Stojković, ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“;
Dragica Severinac, ravnateljica „Centra za kulturu Jastrebarsko“; Dragutin Fabijanić, ravnatelj
Glazbene škole Jastrebarsko; Aleksandar Stanić, direktor „Groblja Jastrebarsko“ d.o.o.; Renato Molc,
direktor „Cesta Jastrebarsko“ d.o.o.; Goran Dikšić, predstavnik Vatrogasne zajednice Grada
Jastrebarsko; Bolf Tomislav, Josip Milašinčić, Andrej Krlin i Dario Domladovac - predstavnici stranke
HSP dr.Ante Starčević; predstavnici medija: Ivica Krčelić - “Jaska hr”; Jelena Popović - “Radio
Jaska“; Maja Ivčić – „Jaska danas“.
ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar.
Željka Kovačić otvorila je sjednicu, pozdravila nazočne i konstatirala da je na sjednici nazočno 14 od
17 vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
AKTUALNI SAT:
Otvorena je rasprava.
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Miljenko Pavlaković konstatira da nije dobio odgovor na pitanje od prošle sjednice koje se odnosilo
na vođenje postupka oko navažanja otpada na ribnjake u Novakima. Još ne znamo tko je i zašto vozio,
te tko je dao odobrenje. Danas pita kada je točno asfaltirana cesta u Desincu, koliko je sredstva
potrošeno? Ta cesta je danas u kompletnom rasulu, sve treba iz početka graditi. Koliki je ukupni
financijski trošak, prvog i sadašnjeg novog asfaltiranje te prometnice? Svjedoci smo čestim
promjenama urbanističkih planova, moli točan podatak koliko ih je bilo na teret Grada Jastrebarskog,
te koliko je efekta od toga bilo? Što smo dobili promjenama, koliko smo privukli investitora, da li je
netko išao u gradnju? Moli pisani odgovor. Nadalje, referira se na planiranu izgradnju ribnjaka na
Čabdinu. Kada će biti taj projekt realiziran? Sljedeće pitanje odnosi se na poljoprivredno zemljište na
području grada. Poljoprivredne površine su date u koncesiju, i to one od par desetaka hektara što je
velika poljoprivredna površina, one su dan danas neiskorištene, zarasle i zanima ga kako je došlo do te
koncesije, kojim putem? Da li je netko dobio poticaje za to zemljište a ta zemljišta nisu obrađena.
Konkretno to su zemljišta ispod Cvetkovića, do autoputa i preko.
Zvonimir Novosel odgovorio je što se pitanja za cestu u Desincu tiče, da se radi o Županijskoj cesti,
2007.-2008. godine je ta prometnica građena, kada se obnavljala znalo se da kanalizacije nema, a kada
se bude radila, da će ići trupom prometnice jer je takva praksa. Što se brojki tiče, provjeriti će za ŽUCom, pa će se sve odgovoriti u pisanom obliku. Danas, kad se rade nove prometnice, vodi se računa da
se radi i kompletna infrastruktura. Što se promjene urbanističkih planova tiče, dobiti će u pisanoj formi
odgovor. Koliko ih je bilo te koji su efekti, sve dodatno obrazložio. Neke izmjene rađene su i prema
državnim investicijama. Što se tiče projekta ribnjaka u industrijskoj zoni – investitor je financirao
izmjenu plana, projekt nije zaustavljen, investitor čeka sredstva bespovratna iz strukturnih fondova, a
radi se konkretno o zatvoreno uzgoju ribe u halama. Investitor je u kontaktu s Gradom, periodično se
javlja i vjeruju da je ozbiljan investitor. Nadalje, „Jamnica“ planira graditi visokoregalno skladište, za
koje će također trebati mijenjati plan. Što se tiče poljoprivrednih površina i pitanja da li je netko dobio
poticaj temeljem tog zakupa, zainteresirali su i njega ovim pitanjem pa će provjeriti. Dio prihoda od
zakupa ide jedinicama lokalne samouprave, no većina ide državi. Ako se zemlja ne obrađuje,
osnovano je pitati za ugovor. Za pitanje vezano uz ribnjake u Novakima, provjeriti će zašto nije
odgovor stigao na vrijeme jer je dao nalog. Detaljno je obrazložio postupak, smatra da su radnje u
tijeku i provjeriti će to zatrpavanje ribnjaka.
Ivan Rubinić postavio pitanje prošli puta u vezi sporta u gradu, nije zadovoljan odgovorom koje je
primio pisanim putem. Nakon toga, poslao je upit još jednom a danas da je odgovor na taj dopis
dočekao na stolu. Ne može sada komentirati taj odgovor, proučiti će ga. Čita svoj osvrt, opet se nije
odgovorilo zašto se nije dovela revizija u Sportsku zajednicu, to je pitanje na koje nikako da dobije
odgovor. Smeta ga ako je Grad dao novce, zašto se to ne učini? Zašto se izbjegava revizija i odgovor
njemu kao vijećniku? On je bio u upravnom odboru, došao je nakon godinu dana, davao je izvješća
gradonačelniku i zamjeniku, dao je sve odgovore na postavljena pitanja. Zašto se bojimo dovest
reviziju u Sportsku zajednicu? Drugo pitanje, u ime ljudi iz sela Gornja Reka, konstatira da postoji
kontinuiran problem s električnom energijom u zaselcima te javnom rasvjetom. Također govori da
kroz selo Gornja Reka po cesti teku fekalije, to je sramota da se to dozvoli da takav smrad teče kroz
selo. Moli odgovor kada će se to riješiti?
Domagoj Šlat konstatira da je zaprimljen dopis g. Rubinića, iz kojeg se vidjelo da nije zadovoljan
odgovorom, te su pripremili novi, dopunjeni odgovor. Vezano za pitanje revizije u Sportskoj zajednici,
konstatira da je to udruga koja ima svoj Upravni i Nadzorni odbor, te Skupštinu koja odlučuje o
takvim stvarima i treba uočiti nelegalne radnje. Naglašava da je održana sjednica Skupštine,
predsjednik bi trebao pokrenuti proces da se utvrdi da li se radi prema pravilnicima. Grad nema
utjecaja ili upravljačkih prava u toj udruzi, te ako ima nezakonitosti, treba doći pismeno obavijest od
nadzornog odbora. Nova Sportska zajednica je konstituirana i nada se da će to riješiti unutar zajednice.
Ivan Rubinić nije zadovoljan odgovorom, novac doznačuje Grad i trebaju ljudi znati gdje je novac
potrošen. Zašto nema revizije? Želi znati kuda se potrošio novac dodijeljen Sportskoj zajednici.
Zvonimir Novosel nadovezao se na konstataciju, kada je grad prvi puta saznao službeno da nešto nije
kako treba, obustavio je isplate sredstava. To je generiralo probleme, do danas se rješavaju dugovanja.
Gradsko vijeće svake godine dobiva na stol izvješće, ali se to nije desilo jer izvješće nije usvojeno od
strane Sportske zajednice. Izabrana je nova Sportska zajednica, dogovoreno da se izvješće pošalje na
Skupštinu. Postoje obveze, treba opravdati račune, poslati izvješće. Da se poslušao savjet Grada, već
bi ovo sve bilo iza nas. Onog trena kad dobije izvješće na stol, tada će reći svoje mišljenje - neće ništa
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u naprijed govoriti. Što se tiče javne rasvjete i struje, moli lokacije da se dostave. Kakva je briga
mjesnog odbora Gornja Reka prema građanima. Grad surađuje s mjesnim odborima, problemi se
rješavaju. Postoje ljudi na terenu koji su prva razina odlučivanja, javno rade, imaju sastanke, rješavaju
probleme. Sve treba službeno prijaviti, a mnogi problemi mogu se riješiti i razgovorom.
Ivan Rubinić nije zadovoljan odgovorom po pitanju Gornje Reke, obrazlaže kako se birao mjesni
odbor Gornja Reka. To je jedan lapsus koji je napravljan, nije se više htio miješati u taj posao. Pita
zašto se po svim selima radi i kanalizacija, ceste i nogostupi, a Gornja Reka nije u 20 godina dobila
ništa. To je sramota. Kad izbori prođu nema ništa od obećanog.
Zvonimir Novosel ponovno pojašnjava postupak izbora članova i predsjednika mjesnih odbora, biraju
ga građani, Grad se ništa ne miješa. Sve je zakonski propisano, cijelo konstituiranje mjesnih odbora.
Vaše pravo je da pitate što želite, ali ima puno konkretnijih stvari za rješavati. Sve probleme mjesni
odbor može riješiti, smatra da neke od tema koje spominje vijećnik Rubinić nisu na razini Gradskog
vijeća.
Ivan Rubinić smatra da ima pravo reći svoje mišljenje, te da ga je gradonačelnik uvrijedio na osobnoj
razini.
Marijan Bernat ima pitanje za g. Bučara, jer od nedavno imamo politiku gradova prijatelja, spominju
se Metlika, Hvar, dva mjesta u Poljskoj, te se preko priče o Krobotu i Žumberku, također pokušava
pokrenuti prijateljska suradnja s mjestom u Njemačkoj - koji su planovi i projekti koji se nadovezuju
na ta prijateljstva, da se to konkretizira kroz obrtništvo i projekte.
Drugo pitanje vezano za mjesne odbore, tko prati rad ponaosob tih mjesnih odbora? Kako
funkcioniraju, koji su problemi? Treće pitanje vezano za župu Slavetić, pastoralno vijeće izvještava da
postoji problem s Konzervatorskim odjelom u Zagrebu. Konzervatori traže projekt, moli odgovor zbog
čeka konzervatori koče taj projekt nadstrešnice? Smatra da je nerazumno ponašanje konzervatora koji
„traže dlaku u jajetu“.
Miljenko Pavlaković moli da se jednako tretira svaki vijećnik, referira se na pitanja g. Rubinića u
vezi mjesnih odbora, a sada se g. Bernatu dozvoljava da pita za mjesne odbore.
Stipe Bučar odgovara vezano za pitanja na temu gradova prijatelja. Potpisalo se pismo namjere sa
općinom Trenčianska Tepla u Slovačkoj, a lani u Miliczu u Poljskoj. Govori o Trenčianskoj Tepli,
suradnja je u tijeku već 20 godina, pokrenule su ju tvrtke Drvoproizvod i tvrtka iz Trenčianske Teple.
Tako je krenula suradnja, pa i u sportskom dijelu, veteranskom uzrastu. Pred dvije godine načelnik
Berec izrazio je želju da povodom 660 godina općine, Jaska i Trenčianska Tepla potpišu pismo
namjere o suradnji. Gradonačelnik je bio spriječen taj dan kad se potpisivalo Pismo namjere, jer je bio
susret branitelja Zagrebačke županije u Jastrebarskom, tako je on potpisao u ime Grada. Trenčianska
Tepla je već 8 godina u EU, govorili su o tim iskustvima, zatim i o gospodarskoj suradnji. Naknadno
će se dogovoriti dodatna suradnja, tek nakon povelje, ovo je prvi korak. Gradovi Hvar i Senj isto su
prijatelji, ostvarena je kulturna suradnja donacija knjiga, suradnja sigurno postoji. Nada se da će i ovo
pismo namjere donijeti nešto pozitivno.
Maja Lovretin odgovara pitanja vezano uz mjesne odbore, govori o donesenom aktu koji je temeljan
za propisivanje rada mjesnih odbora, po tom aktu znamo koja su tijela – pojašnjava model rada
mjesnih odbora, sve je transparentno, kako se financira i način funkcioniranja. Naknade su propisane
Odlukom o visini naknade za rad, javno je objavljena.
Irena Stmečki Šlat odgovara po pitanju izgradnje nadstrešnice u župnom dvoru Slavetić, sve je
obrazložila. Dobivena je suglasnost od konzervatorskog odjela, očekuje da će radovi započeti krajem
srpnja i početkom kolovoza.
Marijan Bernat treba javno reći kako se radi s konzervatorskim odjelom, ta trakavica traje već 8-9
mjeseci, tražili su parametre, sve je detaljno obrazložio.
Željka Kovačić izriče opomenu vijećniku Miljenku Pavlakoviću.
Filip Tončić pita vezano za uređenje Strossmayerovog trga i sklopljen ugovor o urbanističkom
uređenju, kada će biti napravljen, te što je s onim projektom koji postoji, koji je pred nekoliko godina
napravljen? Da li postoje informacije što će biti s odronom ceste u Jurjevčanima, te prema Samoboru?
Dugo su te ceste zatvorene i opasne. Što je Grad poduzeo po tom pitanju?
Zvonimir Novosel komentira što se tiče rasprave o mjesnim odborima, neke stvari se prirodno brže
rješavaju u osobnom kontaktu, a ne preko Gradskog vijeća. Ispričava se ako je pogriješio. Što se tiče
Strossa, ugovorena je dinamika izrade projekta, najbolje da se pisano očituju. Projekt koji je
napravljen – djelom je konzumiran kod uređenja Ulice kralja Tomislava. Prvi projekt nastao je prije
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osam godina, do danas se dosta toga promijenilo. Namjera je i želja od tog prostora napraviti trg – s
dvije strane omeđen ulicom. Prvi projekt je vizualno lijep, ali sadržajno neučinkovit. Koncepcija
prometa će se promijeniti jer će se trg proširiti do pošte. Ovaj projekt trga koji imamo nije primjeren.
Što se tiče klizišta, ima 9 velikih klizišta, od toga 6 na nerazvrstanim cestama kojima upravlja Grad i
može sa zadovoljstvom reći da u sve predali na natječaj HC-a za sufinanciranje sanacije. Nažalost,
ŽUC je predala samo jednu dokumentaciju i to misli da su Jurjevačani, no to treba još provjeriti.
Sanacija kreće u srpnju.
Filip Tončić poziva ga da pismeno uputi pitanje vezano za ta klizišta.
Zvonimir Novosel odgovara da je razgovarao sa županom, ali će uputiti dopis na zahtjev i inicijativu
vijećnika.
Zaključena je rasprava.
Nakon završetka aktualnog sata, prelazi se na usvajanje dnevnog reda za današnju sjednicu.
Predsjednica konstatira da je na sjednici nazočno 15 od 17 članova Gradskog vijeća te da je za
današnju sjednicu predložen sljedeći
DNEVNI RED:
1. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračunu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014 godinu,
3. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarskog za 2014. godinu,
4. Izvješće o radu Zajednice kulturno-umjetničkih društava Grada Jastrebarskog za 2014.
godinu,
5. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada
Jastrebarskog za 2014. godinu,
7. Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području
Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području
Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za
2014. godinu,
10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za
2014. godinu,
11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada
Jastrebarskog za 2014. godinu,
12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na
području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
13. Izvješće o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem
poduzetništvu Grada Jastrebarsko za 2014. godinu,
14. Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada
Jastrebarskog za 2014. godinu,
15. Izvješće o radu trgovačkog društva „Vode Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu,
16. Izvješće o radu trgovačkog društva „Ceste Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu,
17. Izvješće o radu trgovačkog društva „Groblja Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu,
18. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Grada Jastrebarskog,
19. Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma,
20. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Jastrebarskog i
općine Trenčianska Teplá,
21. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2015. godine,
22. Razno.
Željka Kovačić konstatira da je dolazak na sjednicu ispričao direktor „Voda Jastrebarskog“ d.o.o.,
g. Mario Brnabić, te predlaže da se točka 15.) Izvješće o radu trgovačkog društva „Vode
Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu, skine s dnevnog reda.
Prijedlog da se s dnevnog reda skine točka 15.) Izvješće o radu trgovačkog društva „Vode
Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu, daje se na glasovanje.
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Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su odlučili da se točka 15.) Izvješće o radu trgovačkog
društva „Vode Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu skine s dnevnog reda.
Željka Kovačić za današnju sjednicu predlaže sljedeći

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

DNEVNI RED:
Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračunu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014 godinu,
Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarskog za 2014. godinu,
Izvješće o radu Zajednice kulturno-umjetničkih društava Grada Jastrebarskog za 2014.
godinu,
Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada
Jastrebarskog za 2014. godinu,
Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području
Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području
Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za
2014. godinu,
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za
2014. godinu,
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada
Jastrebarskog za 2014. godinu,
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na
području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
Izvješće o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem
poduzetništvu Grada Jastrebarsko za 2014. godinu,
Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada
Jastrebarskog za 2014. godinu,
Izvješće o radu trgovačkog društva „Ceste Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu,
Izvješće o radu trgovačkog društva „Groblja Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu,
Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Grada Jastrebarskog,
Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma,
Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Jastrebarskog i
općine Trenčianska Teplá,
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2015. godine,
Razno.

Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red.
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 13. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA
JASTREBARSKOG
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno usvojili su zapisnik s 13. sjednice Gradskog vijeća.
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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 i izvješća u aplikaciji.
1. točna dnevnog reda:
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNU GRADA JASTREBARSKOG ZA
2014. GODINU
Željka Kovačić poziva pročelnicu Maju Lovretin da obrazloži Godišnji Izvještaj.
Maja Lovretin usmeno obrazlaže Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračunu Grada Jastrebarskog za
2014. godinu.
Otvorena je rasprava.
Miljenko Pavlaković konstatira da već godinama Proračun doživljava veću fluktuaciju, ovisno o
investitorima. Realan prihod od poreza je zabrinjavajući, uočeno je smanjenje. Rashodi za zaposlene u
gradskoj upravi porasli su za 4%, i dalje rastu. Uočava smanjenja tamo gdje bi trebao biti rast –
gospodarstvo, poljoprivreda, infrastruktura, izgradnja javnih površina. Pita kako će donijeti realizaciju
proračuna kad se ne zna kako je realiziran? Referira se na Sportsku zajednicu i činjenicu da Gradsko
vijeće nije prihvatilo financijsko izvješće Sportske zajednice, što je sastavni dio izvršenja proračuna.
Što se s realnim izvornim Proračunom događa, trebali bi se svi pitati?
Zaključena je rasprava.
Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračunu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu, daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća, većinom svih glasova svih vijećnika, donijeli su
Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračunu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračunu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu prilaže se zapisniku i
čini njegov sastavni dio.
2. točka dnevnog reda:
PRIJEDLOG ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA PRORAČUNA GRADA
JASTREBARSKOG ZA 2014 GODINU
Željka Kovačić poziva Višnju Koter, voditeljicu Odsjeka za financije, proračun i računovodstvo, da
usmeno obrazloži Prijedlog Odluke.
Višnja Koter usmeno detaljno obrazlaže Prijedlog Odluke.
Otvorena je rasprava.
Miljenko Pavlaković pitao je, s obzirom da nemamo kompletno izvješće, možemo li donijeti ovakvu
Odluku?
Višnja Koter konstatira da predmetnu Odluku donosi Gradsko vijeće. Ne razumije pitanje.
Miljenko Pavlaković nemamo kompletna financijska Izvješća, da li smo u prekršaju ako nemamo sva
Izvješća?
Višnja Koter kazala je da su sredstva za isplatu Sportskoj zajednici iskazana u Godišnjem obračunu
Proračuna, za Izvješća ne odgovara.
Miljenko Pavlaković pita jesu li sredstva za Sportsku zajednicu, Vatrogasnu zajednicu, za školstvo,
jesu li sastavni dio Proračuna?
Višnja Koter kazala je da nisu sastavni dio Proračuna, ali sve što je isplaćeno je uvršteno u Proračun,
ima izvješća po Programima, ne razumije pitanje.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014 godinu, daje se
na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli
Odluku
o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014 godinu
Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014 godinu prilaže se zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
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3. točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA JASTREBARSKOG ZA
2014. GODINU
Željka Kovačić poziva ravnateljicu GDCK, gđu. Dunju Vlašić da usmeno obrazloži Izvješće.
Dunja Vlašić usmeno obrazlaže predmetno Izvješće.
Otvorena je rasprava.
Marijan Bernat pita ima li saznanja da li krovna organizacija – Crveni križ ima kakav stav prema
Imunološkom zavodu, da li krovna organizacija o tome brine?
Zaključena je rasprava.
Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog društva
Crvenog križa Jastrebarskog za 2014. godinu
Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarskog za 2014. godinu prilaže se zapisniku i
čini njegov sastavni dio.
4. točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O RADU ZAJEDNICE KULTURNO-UMJETNIČKIH DRUŠTAVA GRADA
JASTREBARSKOG ZA 2014. GODINU
Željka Kovačić poziva tajnicu Zajednice kulturno-umjetničkih društava Grada Jastrebarskog da
usmeno obrazloži Izvješće.
Barbara Jerečić usmeno obrazlaže Izvješće o radu.
Otvorena je rasprava.
Miljenko Pavlaković pohvaljuje bogat kulturni i društveni život, uz svu tu pomoć i raspodjelu
sredstava, koju konkretnu ulogu zajednica ima kao pomoć članicama za postizanje rezultata? Kako
zajednica sudjeluje u tome?
Barbara Jerečić odgovorila je da Zajednica okuplja sve članove na jednom mjestu, puno im znači,
obrazlaže kriterije Zajednice i valorizaciju rezultata na natjecanjima. Tko se više trudi i postiže
zapaženije rezultate - više dobije novaca. Imaju zahtjeva za prihvaćanjem novih članica.
Savić Zoran gleda prihode, onda vidi članarine 0,00 kn, samo da komentira ako se može odgovoriti.
Prihod od članarine je nula, ali smatra da bi se članarina trebala plaćati.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o radu Zajednice kulturno-umjetničkih društava Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
daje se na glasovanje.
Članovi gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice kulturno-umjetničkih
društava Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
Izvješće o radu Zajednice kulturno-umjetničkih društava Grada Jastrebarskog za 2014. godinu prilaže
se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
5. točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA JASTREBARSKOG ZA 2014.
GODINU
Željka Kovačić poziva predstavnika Vatrogasne zajednice, g. Gorana Dikšića, da obrazloži Izvješće.
Goran Dikšić usmeno obrazlaže predmetno Izvješće.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
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Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2014. godinu prilaže se zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
6. točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH
GRAĐEVINA NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2014. GODINU
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada
Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili
Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina
na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog
za 2014. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
7. točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ZAŠTITE I OČUVANJA SPOMENIKA
KULTURNE BAŠTINE NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2014. GODINU
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području
Grada Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili
Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine
na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada
Jastrebarskog za 2014. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
8. točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM
DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2014. GODINU
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada
Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima
na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada
Jastrebarskog za 2014. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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9. točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU
GRADA JASTREBARSKOG ZA 2014. GODINU
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za
2014. godinu daje se na glasovanje.
Članovi Odbora jednoglasno su usvojili
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2014.
godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
10. točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU
GRADA JASTREBARSKOG ZA 2014. GODINU
Otvorena je rasprava.
Miljenko Pavlaković konstatira da je ova točka dokaz kuda se dovelo ovo Gradsko vijeće. Slušala su
se izvješća GDCK, Vatrogasne zajednice a Izvješća o sportu nemamo već dvije godine. Izvješće nije
prihvaćeno niti od strane SZGJ, no kod prve točke današnjeg dnevnog reda većinom glasova se
donijela Odluka. Zar smatrate da će ovo gradsko vijeće prihvati izvješće, to su tri rečenice?
Odgovornost Grad nema, poduzeti neće ništa. Neće podržati ovu točku, smatra da je ovo financijski
prekršaj.
Zvonimir Novosel nada se da vijećnik Pavlaković ne misli da gradski službenici ne znaju svoj posao?
Govori o obveznicima Izvješća, i bez obzira na sve, Grad je došao do Izvješća koji su predani na
FINA-u i to je vjerodostojan dokument. A to što Sportska zajednica nije prihvatila izvješće o radu, to
govori o njima. Izvješće o kojem vi pričate je nešto drugo. Da li bi zakon mogao dopustiti da neka
udruga ugrozi izvršavanje proračuna? Realizacija proračuna s tim nema veze. Obrazlaže kronologiju.
Problem je u SZGJ, Izvješće nije promjenjivo, ono je činjenično, nema popravaka. Pokušava se
provući teza da Grad nešto prikriva, a jedino mjerodavno Izvješće je ono koje se podnosi FINA-i, a
izvješća o radu su nešto drugo.
Miljenko Pavlaković dodatno je obrazložio svoja stajališta, ponavlja da dvije godine nema Izvješća o
radu na Gradskom vijeću. Čovjeku kojeg je postavio Grad, dva Izvješća nisu prošla. To Izvješće iz
FINA-e nisu vijećnici dobili. O čemu glasujemo? Grad nije sposoban podnijeti neke radnje, jer pere
ruke od svega.
Zvonimir Novosel konstatira da je Grad radio po uputi resornog Ministarstva, to je riješeno na jedini
mogući način, dijelimo sredstva direktno. Bili ste i Vi pozvani da se priključite radnoj skupini. Nada
se da će se stanje u nogometu riješiti do najnižih rangova natjecanja. Problemi u Sportskoj zajednici
bili su blokada rada udruga, zaustavljanje rada u sustavima natjecanja i bavljelja djece sportom.
Udruge po tri mjeseca nisu primale novac iz SZGJ, u velikoj mjeri se to sada riješilo, u buduće toga
neće biti.
Miljenko Pavlaković želi reći da vjeruje u pravnu državu, neka Grad pošalje inspekciju u Sportsku
zajednicu. Tko daje taj novac? Nitko ne aludira na kriminal, ali zašto to nije učinjeno? Ne može
gradonačelnik skinuti odgovornost sa sebe.
Petra Pernar konstatira da iz sjednice u sjednicu sluša rasprave o Sportskoj zajednici, postavlja
pitanje da li je u redu da se toliko dugo vremena ovdje raspravljaju o tome? Moli da se pred Vijeće
dođe s konkretnim rješenjem, ovakvim raspravama ovdje nije mjesto.
Miljenko Pavlaković konstatira da je ovo bilo zanimljivo čuti, ali treba sagledati današnje stanje.
Neće dići ruku za ovo.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za
2014. godinu daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova usvojili
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Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu
na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2014.
godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
11. točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM
ODGOJU NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2014. GODINU
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada
Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju
na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog
za 2014. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
12. točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U OSNOVNOM
UMJETNIČKOM OBRAZOVANJU NA PODRUČJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2014.
GODINU
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na
području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom
obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području
Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
13. točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POTPORE GOSPODARSTVU, OBRTNIŠTVU,
MALOM I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU GRADA JASTREBARSKO ZA 2014. GODINU
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem
poduzetništvu Grada Jastrebarsko za 2014. godinu daje se na glasovanje.
Članovi Odbora jednoglasno su usvojili
Izvješće o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu,
malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarsko za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu
Grada Jastrebarsko za 2014. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
14. točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM
RAZVOJU GRADA JASTREBARSKOG ZA 2014. GODINU
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Otvorena je rasprava.
Marijan Bernat komentirao je katastarska izmjera zemljišta. Snimanje je izvršeno, zašto ured katastra
nije izvršio provedbu?
Zdravko Režek odgovara da svaka institucija, pa i Područni ured za katastar zaprima dnevno razne
dokumente koje mora provesti, isto treba provesti i u planskoj dokumentaciji. Ne opravdava Ispostavu,
projekt je dosta zahtjevan, i to je opsežan posao. Gradu je također taj dio ispod autoceste bitan, jer je
vrlo važno da se što prije provede kroz knjige budući se zakup tog zemljišta izlazi na kraju godine i
potrebno je zatražiti novi zakup. Nada se da će se provesti što prije.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog
za 2014. godinu daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili
Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom
razvoju Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2014.
godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
15. točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O RADU TRGOVAČKOG DRUŠTVA „CESTE JASTREBARSKO“ D.O.O. ZA
2014. GODINU
Željka Kovačić poziva direktora tvrtke, g. Renata Molca, da obrazloži Izvješće.
Renato Molc usmeno obrazlaže predmetno Izvješće.
Otvorena je rasprava.
Miljenko Pavlaković govori o potrebi održavanja tematske sjednice, te komentira Izvješće.
Pohvaljuje smanjenje rashoda, gubitak se prikazao znatno manje nego u 2013.g. No, govori o
akumuliranom gubitku od preko dva milijuna kuna. Moramo biti zabrinuti za funkcioniranje gradskih
tvrtki jer je zajednički akumulirani gubitak preko dva milijuna eura. Gradsko vijeće i nadzorni odbori
trebaju o tome raspraviti.
Ivan Rubinić konstatira da mu je drago što je ova tvrtka ostvarila dobre rezultate, ali ukupno sve
gradske tvrtke ostvarile su veliki gubitak Tko može objasniti gubitak i kako će se sanirati? Pisanim
putem moli da mu se obrazlože gubici. Ima jedan pokazatelj u situaciji broja zaposlenih, koliko uzmu
plaća, a na kraju je to 36,3 posto, moli da mu se to pojasni. Zna da kad već dođe do 12 posto po
radniku, to je već alarmantno stanje.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o radu trgovačkog društva „Ceste Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom glasova su usvojili
Izvješće o radu trgovačkog društva „Ceste Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu
Izvješće o radu trgovačkog društva „Ceste Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu prilaže se zapisniku i
čini njegov sastavni dio.
16. točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O RADU TRGOVAČKOG DRUŠTVA „GROBLJA JASTREBARSKO“ D.O.O. ZA
2014. GODINU
Željka Kovačić poziva direktora tvrtke, g. Aleksandra Stanića, da obrazloži Izvješće.
Aleksandar Stanić usmeno obrazlaže Izvješće o radu.
Otvorena je rasprava.
Miljenko Pavlaković govori o akumuliranom gubitku, amortizaciji, ne zna zašto bi to trebalo biti
problem jer postoje stope propisane zakonom. Uz ovaj gubitak, potraživanja iznose manje nego
obveze prema dobavljačima. Naglašava nezadovoljstvo građana ovom tvrtkom, od čišćenja na dalje.
Držimo se Izvješća, nada se da će financijski brzo riješiti. Što to sugrađani dobivaju za novac koji

11

uplaćuju, koju kvalitetu? Treba se osvrnuti i na rad, ne samo na financijske parametre. U kojem
odnosu je poduzeće Groblj u odnosu na Ceste i Vode? Koje radove izvode Groblja, a koje druge dvije
tvrtke? Koji su financijski odnosi između tvrtki i gdje se to knjiži?
Ivan Rubinić kazao je da mu je drago mu je da tvrtka posluje pozitivno, ali ima primjedbu. Kad su
bili na sastanku na Plešivici, on je pitao kako će se sanirati 600.000 kn duga nastalog od datuma
osnivanja. Kad je bilo prvo izvješće, odgovora nije bilo. Kad je preuzeto još 13 groblja, dogodili su se
još veći problemi. Od svote prometa to poduzeće je platilo plaće za 6 radnika. Tko može objasniti tako
veliki trošak?
Aleksandar Stanić odgovorio je vezano za amortizaciju i pojašnjava kronologiju. Potvrđuje da
povremeno surađuju s ostalim gradskim tvrtkama, naručuje se putem narudžbe i usluga se plaća putem
fakture. Nema tu nepoznanica. Što se tiče pitanja o porastu plaća, imaju porast jer se radilo i desetak
sati dnevno, trošak zaposlenika je zato veći. Ljudi su dva i pol mjeseca radili po deset sati, i to je
trebalo sukladno zakonu i nadoknaditi.
Ivan Rubinić ističe da brojke doslovce pokazuju ukupan trošak plaće od 840.046,00 kn, što je po
radniku preko 141.000 kn na godišnjoj razini. Smatra da je to previše.
Miljenko Pavlaković ne želi se vraćati na temu amortizacije, no mrtvačnice su koštale, netko treba
platiti amortizaciju i održavanje. Govorilo se o održavanju standarda ali sad je drugačije. Tvrtka ne
može generirati toliko sredstava, ogromna je to vrijednost. Nije sporno da se koriste druge tvrtke, ali
koja je onda primarna djelatnost vaših ljudi? Bilo je slučajeva da se nije mogao obaviti pogreb, da se
čekalo jer tvrtka nije ekipirana.
Zoran Savić govori o Zakonu o grobljima, trgovačko društvo ne može biti vlasnik objekata, u
trenutku je osnivanja temeljni kapital upisan na Groblja Jastrebarsko, vlasnik objekata je jedinica
lokalne samouprave. Predsjednik je nadzornog odbora, koji su upućeni u probleme, nije ništa bilo
iznenađujuće. Sa ovom imovinom tražena je revizija, citira revizoricu i obrazlaže kronologiju.
Ivan Rubinić pita kada su se te tri tvrtke dijelile, gdje su bili ti pravnici i veliki stručnjaci, i zašto se
kapital stavio na Groblja? Gospodina Savića, kao člana Nadzornog odbora poziva neka izračuna, zašto
se dozvoljava tako velika plaća radnicima? To su pitanja koja on kao vijećnik mora pitati.
Zoran Savić konstatira da izneseni podaci o plaći nisu točni.
Aleksandar Stanić detaljno obrazlaže, radi se o devet zaposlenika, a ne šest. Poziva vijećnika
Rubinića u tvrtku da vidi platne liste.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o radu trgovačkog društva „Groblja Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom glasova su usvojili
Izvješće o radu trgovačkog društva „Groblja Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu
Izvješće o radu trgovačkog društva „Groblja Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu prilaže se zapisniku i
čini njegov sastavni dio.
17. točka dnevnog reda:
PRIJEDLOG JAVNOG POZIVA ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA I
ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA JASTREBARSKOG
Željka Kovačić poziva pročelnicu Maju Lovretin da usmeno obrazloži Prijedlog Javnog poziva.
Maja Lovretin usmeno obrazlaže Prijedlog Javnog poziva.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta
mladih Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili
Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i
zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog
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Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada
Jastrebarskog prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
18. točka dnevnog reda:
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O SKLAPANJU SPORAZUMA
Željka Kovačić poziva pročelnicu Maju Lovretin da usmeno obrazloži Prijedlog Zaključka.
Maja Lovretin usmeno je obrazložila prijedlog Zaključak. Radi se o projektu širokopojasnog pristupa
internetu, na inicijativu zagrebačke županije, prihvaćen je program, županija će izraditi Studiju
izvodljivosti. Jastrebarsko će biti nositelj projekta za područje Klinča Sela, Krašića, Žumberka i
Jastrebarskog. O tome će se potpisati Sporazum o međusobnim pravima i obvezama.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
Zaključak
o sklapanju Sporazuma
Zaključak o sklapanju Sporazuma prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
19. točka dnevnog reda:
PRIJEDLOG ODLUKE O SKLAPANJU SPORAZUMA O PRIJATELJSTVU I SURADNJI
GRADA JASTREBARSKOG I OPĆINE TRENČIANSKA TEPLÁ
Željka Kovačić poziva zamjenika gradonačelnika g. Stipu Bučara, da usmeno obrazloži Prijedlog
Odluke.
Stipe Bučar usmeno je obrazložio Prijedlog Odluke.
Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Jastrebarskog i
općine Trenčianska Teplá daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
Odluku
o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Jastrebarskog
i općine Trenčianska Teplá
Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Jastrebarskog i općine Trenčianska
Teplá prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
20. točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA MJESEC SVIBANJ 2015.
GODINE
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Članovi Gradskog vijeća primili su na znanje Izvješće o korištenju proračunske zalihe za
mjesec svibanj 2015. godine
21. točka dnevnog reda:
RAZNO
Otvorena je rasprava.
Željka Kovačić podsjeća da je objavljen natječaj za dodjelu javnih priznanja, a rok za podnošenje
prijedloga je do 20. rujna ove godine. Natječaj se može pogledati i na web stranicama Grada. Nadalje,
čestita Ivanu Majcuniću članu košarkaške reprezentacije Hrvatske na uspjehu, srebru sa svjetskog
prvenstva.
Zvonimir Novosel informira nazočne da je naša mlada sugrađanka, gđica. Barbara Rubinić,
proglašena volonterkom Hrvatske, a uz to ostvarila je i izniman uspjeh plasiravši se na natjecanje iz
kemije koje će se održati u Azerbajanu.
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Marijan Bernat ima primjedbu vezano za groblje u Jastrebarskom, zbog čega delegacije odlaze na
centralno groblje polagati vijence na hrpu kamenja? Zbog čega nije križ popravljen, da se sa pijetetom
mogu svečano položiti vijenci i upaliti svijeće?
Aleksandar Stanić kazao je da je u trenutku oluje „Teodor“ stradao i križ na groblju, maksimalno se
trudi i Grad i tvrtka Groblja, da se križ postavi, angažirani su i sturčnjaci, zvali su i konzervatore koji
su inzistirali na restauraciji, te do dan danas traje „kalvarija“ s konzervatorima da daju suglasnost za
ono što je prihvatljivo rješenje. Kad dobijemo pozitivan odgovor i odobrenje od konzervatora, odmah
će se pristupiti postavljanju križa.
Zaključena je rasprava.
Dovršeno u 22:00 sati.
ZAPISNIČARKA:
Sonja Pukšar

PROČELNICA:
Maja Lovretin, dipl. iur.

PREDSJEDNICA:
Željka Kovačić, prof.
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