REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA
ŽUPANIJA
GRAD JASTREBARSKO
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/03
URBROJ: 238/12-01-14-3
Jastrebarsko, 2. lipanj 2014.
ZAPISNIK
sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održane 2. lipnja 2014. 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, Ivan
Budišćak, Marijan Bernat, Miljenko Pavlaković, Petar Španić, Ignac Smetko, Tomislav
Ciban, Sanja Sertić, Dražen Vinšćak, Mario Dugić, Filip Tončić, Ivan Pintur, Petra Pernar,
Iva Sirovica.
OPRAVDANO NENAZOČAN ČLAN GRADSKOG VIJEĆA: Zoran Savić
NEZANOČAN ČLAN GRADSKOG VIJEĆA: Ivan Rubinić.
NAZOČNI GOSTI: 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; Iva Antić; voditeljica Pododsjeka za
naplatu potraživanja; Zdravko Režek, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i društvene
djelatnosti; Irena Kozlina, vanjska suradnica na projektu e-sjednica; Ina Mohorić,
predsjednica Savjeta mladih; Zvonimir Kufrin – predstavnik tvrtke „Urbing“ d.o.o.; Dragica
Severinac, ravnateljica Centra za kulturu Jastrebarsko; Jadranka Stojković, ravnateljica
dječjeg vrtića „Radost“; Renato Molc, direktor „Cesta Jastrebarsko“ d.o.o.; Aleksandar
Stanić, direktor „Groblja Jastrebarsko“ d.o.o.; predstavnici medija: Ivica Krčelić - “Jaska hr”;
Krešimir Karas, Jelena Popović - “Radio Jaska“; Maja Ivčić – „Jaska danas“, te predstavnici
zainteresirane javnosti: Andrej Krlin i Matija Radić – predstavnici stranke HSP-dr.Ante
Starčević.
ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar.
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Željka Kovačić otvorila je sjednicu, pozdravila nazočne i konstatirala da je na sjednici
nazočno 13/17 vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
AKTUALNI SAT
Miljenko Pavlaković pozdravlja nazočne, a pitanja se odnose na tri tvrtke u gradu
Jastrebarsko – Vode, Ceste i Groblja. Tražio je tematsku sjednicu vezano za poslovanje tvrtki,
no to se nije realiziralo. Govori o gubicima koji dosežu do milijun eura, moli da se dobije
službeno taj podatak i organizira tematska sjednica te da nađe odgovor kako će se sanirati
gubitak? Drugo pitanje - infrastruktura, pred godinu dana bila su puna usta obilaznice i
kredita. Danas pita koji je promet na obilaznici, što i kako će se postaviti u funkciju i koja je
realizacija kredita jer radovi nisu izvršeni do kraja. Od nogostupa do proširenja na dalje. Kada
će doći obilaznica u funkciju radi dolaska ljetne sezone i pojačanog prometa? Što je s
kreditom koji nije do kraja iskorišten? Pita i za financiranje iz proračuna grada Jastrebarsko za
udruge s područja grada. Sredstva se ne dobivaju redovito, pa sportski klubovi pitaju kada će
se to regulirati da se redovno financira.
Zvonimir Novosel pozdravlja nazočne i daje odgovor - što se tiče tematske sjednice, obveza
tih tvrtki je podnošenje Izvješća o radu i Gradskom vijeću, tako da će vijećnici dobiti Izvješća.
Sjednica se može organizirati, poziva da dostave prijedlog dnevnog reda. Sanacija gubitaka
seže iz prošlosti, Grad neće sanirati gubitke, tvrtke ih moraju kroz svoje poslovanje sanirati.
Slika gradskih poduzeća je bolja nego u prošlom razdoblju, a što se tiče Groblja - tvrtka nije
još niti preuzela u potpunosti groblja, te kada će tvrtka raditi tada ćemo izvršiti analizu. Na
terenu je suradnja dobra, obrazlaže aktivnosti no proces traje. Što se obilaznice tiče – sve što
je ugovoreno i za što su sredstva osigurana, je i realizirano i plaćeno. Kredit je u normalnoj
fazi vraćanja i nema dodatnih sredstava. Sredstva se povlače temeljem situacija, sve što je
izvedeno je i plaćeno, dio iz kredita dio iz proračuna. Za nogostupe su provedeni natječaji, da
se vidi koliko sredstava bi bilo potrebno za izradu. Raditi će se kada bude potrebno i bude
novca. Na redu je izgradnja nadvožnjaka, sastanci su u tijeku, glavni projekt je predan na
potvrdu, čeka se nakon toga važeća građevinska, sredstva su osigurana u proračunu Hrvatskih
cesta. Nada se početku radova ove jeseni, obrazlaže aktivnosti. Što se tiče sjevernog dijela,
naručena je studija da se vidi koja je od budućih mogućih trasa prometnice prema držanoj
cesti najadekvatnija, želja i namjera je da projektiramo sjever, te da dođemo do početka
gradnje početkom slijedeće građevinske sezone. Slijedeće godine će biti nastavak gradnje,
važnije je probiti se do državne ceste nego napraviti nogostupe u južnom dijelu. Prioritet je
nadvožnjak, pa do D-1 u Muratu. Što se udruga tiče, sukladno planu proračuna dotacije Grada
su redovite i mjesečne, ne zna zašto sredstva ne dolaze do udruga. Pitanje transfera novca
treba postaviti Sportskoj zajednici, jer što se Grada tiče, sredstva se redovno isplaćuju.
Miljenko Pavlaković vezano za tematsku sjednicu, početkom godine su bila izvješća tvrtki
na dnevnom redu, ponukan time tada je sjednicu i predložilo. Dnevni red bi bio financijsko
stanje tih triju tvrtki, koje aktivnosti vodstvo tvrtki poduzima u smislu smanjenja dugovanja
koja su se godinama akumulirala. Predlaže to kao tematsku sjednicu, da se dobije odgovor od
uprava koje su na čelu tvrtki. Što se tiče drugog pitanja, moli pisano koliko su sredstva tog
kredita konzumirana. Pred godinu dana se bili svjedoci da su radovi na nadvožnjaku krenuli,
ne zna gdje je stalo. Sportske udruge ne dobivaju redovno sredstva, neka Grad provjeri.
Zvonimir Novosel kompleksna pitanja dobiti će u pisanoj formi, obrazlaže sve vezano za
kredit HBOR-a – prometnica s kružnim tokom je realzirana. Za nogostupe je raspisivan
natječaj da bi se utvrdila vrijednost radova. Za taj dio se nije Grad zadužio. Dati će pisano
obrazloženje.
Marijan Bernat pita direktora Cesta Jastrebarsko, g. Renata Molca, vezano za male
komunalne akcije. Da li ima saznanja kako su se kretali ti radovi, odnosno koja je dinamika,
to pita u ime MO Slavetić. Kada će se vršiti kontrola, da se mjesni odbor izvijesti
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specificirano što je i koliko učinjeno – metara, kubika i td. Nadalje, govori o Hrvatskim
šumama i njihovim radovima uslijed čega je cesta uništena, moli da jednog dana se nekako
pokuša ta cesta staviti u red.
Renato Molc pozdravlja nazočne. Vezano za male komunalne akcije, izvještava o izvedenim
radovima. Aktivnosti prate plan malih komunalnih akcija, a predstavnik MO Slavetić obišao
je s tehničkim direktorom teren i ovjerio građevinsku knjigu. Što se tiče ŽUC-a i Hrvatskih
šuma, to će voditi računa da se riješi.
Milan Frkonja govorio o tome da dolazi sezona godišnjih odmora, a na putu za Svetojanske
toplice, u produžetku ceste ostalo je neasfaltirano 500 m. Pita koje su mogućnosti sanacije te
ceste da se ne dogodi katastrofa. Kada će se to riješiti, jer potrebno je.
Zvonimir Novosel zahvaljuje na pitanju, ostao je dio do centra sela, u izradi su rebalansa
proračuna, pa će tijekom lipnja to biti tema na sjednici. Poziva direktora Cesta da tijekom
srijede dostavi prijedlog troškova za sanaciju ili rekonstrukciju.
Željka Kovačić zaključuje aktualni sat. U međuvremenu sjednici se priključio još jedan
vijećnik te ih je sada 14 od 17 članova. Predlaže dopunu dnevnog reda s još jednom točkom a
to je Prijedlog Odluke o donošenju IV izmjena i dopuna DPU Južna zona u Jastrebarskom.
Marijan Meštrić usmeno je obrazložio navedeni prijedlog, izmjene i dopune nužne su radi
izgradnje obiteljskog doma u koji investira tvrtka „Meixner“.
Zvonimir Novosel dodatno usmeno obrazlaže, prošle izmjene je financirao investitor, no
danas po tom planu ne može izvršiti gradnju, govorio o problematici vezano za Katastar, koji
nije relevantan – nema relevantne podloge. U provedbi dolazimo na prepreke. Ovim
izmjenama ispravljaju se greške koje su vezane za katastar.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Željka Kovačić daje na glasovanje sljedeći
DNEVNI RED:
Izvješće Mandatnog povjerenstva
verifikacija mandata
polaganje svečane prisege;
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Jastrebarskog za 2013.
godinu;
3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
Grada Jastrebarskog za 2013. godinu;
4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i
srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu;
5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na
području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu;
6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Jastrebarskog za 2013. godinu;
7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada
Jastrebarskog za 2013. godinu;
8. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na
području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu;
9. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom
obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu;
10. Prijedlog Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine;
11. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova;
12. Prijedlog Odluke o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Gospodarske zone Jalševac;
1.


2.
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13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi;
14. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnina u vlasništvu
Grada Jastrebarskog za izgradnju infrastrukturne građevine „Denivelacija D310 preko
željezničke pruge u Jastrebarskom“;
15. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Radost“
Jastrebarsko;
16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja
prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta;
17. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2013. godinu;
18. Izbor i imenovanja:
- razrješenje dužnosti člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog
- imenovanje člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog
- razrješenje dva člana Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Jastrebarskog
- imenovanje dva člana Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Jastrebarskog
19. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujak 2014. godine;
20. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2014. godine;
21. Prijedlog Odluke o donošenju IV izmjena i dopuna DPU Južna zona u Jastrebarskom;
22. Informacija o sklopljenom Sporazumu o provedbi projekta rekonstrukcije i gradnje
sustava javne rasvjete;
23. Razno.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red.
Željka Kovačić kazala je da sada na sjednici nazočno 14 od 17 vijećnika. Temeljem odredbi
članka 74. stavka 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, prije prelaska na
raspravu po točkama dnevnog reda, usvaja se zapisnik s prethodne sjednice Gradskog vijeća.
USVAJANJE ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA
JASTREBARSKOG
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Zapisnik s 7. sjednice Gradskog vijeća daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno usvojili su zapisnik 7. sjednice Gradskog vijeća.
Prije prelaska na raspravu o točkama dnevnog reda, Željka Kovačić napominje kako
su o svima točkama raspravljali nadležni Odbori te kako to neće posebno napominjati prije
svake točke. Izvješća nadležnih Odbora dostavljena su vijećnicima u aplikaciji e-sjednice.
1. Točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE MANDATNOG POVJERENSTVA
- VERIFIKACIJA MANDATA
- POLAGANJE SVEČANE PRISEGE
Dražen Vinšćak podnosi Izvješće sa 4. sjednice Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća
Grada Jastrebarskog, održane 29. svibnja 2014. godine, u predmetu razmatranja zahtjeva
Hrvoja Laftera za stavljanje mandata člana Gradskog Vijeća Grada Jastrebarskog i
određivanje zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Mandatno povjerenstvo
utvrđuje da su se, sukladno odredbi članka 79. stavka 6. Zakona o lokalnim izborima
(„Narodne novine“, broj 144/12) stekli uvjeti za početak mirovanja mandata članu Gradskog
vijeća Grada Jastrebarskog HRVOJU LAFTERU. Nadalje, sukladno odredbama članka 81.
stavka 3. i 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12) člana
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predstavničkog tijela izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka
zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili
mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije
zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi slijedeći
neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i o postignutom dogovoru političke
stranke dužne su obavijestiti nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave. Budući da
nadležno upravno tijelo Grada, u smislu gore citirane zakonske odredbe, nije zaprimilo
obavijest o sklopljenom sporazumu ili postignutom dogovoru o zamjeniku člana Gradskog
vijeća koji je mandat stavio u mirovanje, utvrđuje se da dužnost člana Gradskog vijeća Grada
Jastrebarskog umjesto HRVOJA LAFTERA počinje obnašati FILIP TONČIĆ, prvi slijedeći
neizabrani kandidat s liste, sukladno odredbi članka 81. stavka 4. Zakona o lokalnim
izborima.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Izvješće Mandatnog povjerenstva daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili Izvješće Mandatnog povjerenstva.
Izvješće se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Željka Kovačić čita tekst svečane prisege, a nakon toga gospodin Filip Tončić priseže i
potpisuje izjavu. Predsjednica konstatira da je od ovog trenutka na sjednici nazočno 15 od 17
članova Gradskog vijeća.
Potpisana prisega prilaže se zapisniku te čini njegov sastavni dio.
2. točka dnevnog reda:
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Jastrebarskog za 2013.
godinu
Željka Kovačić poziva pročelnicu Maju Lovretin da usmeno obrazloži Prijedlog Godišnjeg
izvještaja.
Maja Lovretin usmeno je obrazložila Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Jastrebarskog za 2013.
godinu, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom glasova donijeli su
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Jastrebarskog
za 2013. godinu.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Jastrebarskog za 2013. godinu, prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
3. točka dnevnog reda:
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
Željka Kovačić konstatira da je materijal dostavljen u materijalima za današnju sjednicu.
Otvorena je rasprava.
Miljenko Pavlaković osvrnuo se na razvoj poljoprivrede, zato nije podržao prvu točku
dnevnog reda. Planira se svašta i plasira se svašta u javnost, i onda dođemo do realizacije od
77%. Od skromnih sredstava za razvoj poljoprivrede, realizirano je nešto više od 550.000,00
kn, smatra to neodgovornim i neposlovnim. Jaskanski kraj ima poljoprivrednu tradiciju, puno
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se o tome pričalo, uz skromna sredstva ne možemo doći do visokog stupnja realizacije, smatra
da to treba poboljšati. Voćarstvo i vinogradarstvo se nije uspjelo realizirati. Zaštita od
elementarne nepogode je jedini projekt koji je visoko realiziran. Što smo učinili za
poljoprivredu? Može li se prihvatiti ovakvo Izvješće? Smatra da se više treba truditi i
angažirati oko poljoprivrede. Neće podržati ovu točku.
Marijan Bernat osvrnuo bi se na elementarne nepogode i osiguranja. Nema pomaka u smislu
prošlogodišnjih nepogoda – klizišta u travnju, te nepogoda u studenom kada je oluja Teodor
poharala ovaj kraj i u roku 60 dana su dužni biti elaborirati štete. Opet nema nikakve naznake
od Vlade RH da li uopće ima nade da se to realizira i isplati. Ukupno 5 milijuna kuna štete je
prijavljeno, koliko on zna. Kada se može očekivati odgovor? Što je s onima koji plaćaju
osiguranje?
Zdravko Režek gledajući realizaciju kazao je da je to izvješće za razdoblje iz programa
2013-15 regulirano Zakonom o potporama koji je usklađen i s načinom dodjela potpora.
Jedinici lokalne samouprave nije dopušteno davati potpore za određene djelatnosti na
određeni način. Imamo potpore za ruralni razvoj, kao kapitalne potpore, imali smo i potpore
pčelarstvu za postojeće stanje ali mi to više ne smijemo davati, to može davati država. Nama
su sve potpore definirane kao kapitalne potpore, grad sufinancira investiciju do 30%, a istu
namjenu financiraju i država. Niti jedan zahtjev poljoprivrednika nije odbijen za potporu
definiranu programom. Podsjeća na projekt sufinanciranja premije za osiguranje, drago mu je
da taj projekt živi. U pravilu svi ozbiljniji proizvođači koriste police osiguranja. Vezano za
elementarne nepogode, oni koji imaju policu, nisu predmet zakona o elementarnoj nepogodi.
Sredstva koja su predviđena u proračunu RH su daleko manja nego štete, govori da je to u
slučaju isplate bilo 2-3% štete. Šteta mora biti minimalno 20% proračuna. Pojašnjava
proceduru prijave štete od elementarne nepogode.
Miljenko Pavlaković kazao je da se ne može se govoriti o razvoju poljoprivrede samo
potporama. Smatra da bi Grad trebao biti više aktivan u pomoći poljoprivredi, da budu
izvršenja veća. Smatra da je nedopustivo da bude ovakvo izvršenje.
Zvonimir Novosel konstatira da je voditelj nadležnog Odsjeka sve pojasnio, no htio bi reći
nešto – činjenica je da državu čini: teritorij, energetska neovisnost, hrana i vojska. Hrvatska
država od osnutka nije učinila ništa po pitanju energetske neovisnosti i danas kad se
pokušavaju dići iz pepela neki projekti onda ima više onih koji takve projekte koče nego da
im da vjetar u leđa. Poljoprivrednu politiku ne može voditi niti grad niti županija, nemaju
fiskalne snage da kroje i vode poljoprivrednu politiku. Na žalost, populističke mjere
rezultiraju ovakvim stanjem. Ako poljoprivrednici nemaju mogućnosti ići u projekt, biti će
teško ispraviti pogreške. Poticanje ženske teladi – projekt je Grad vodio a iz proračuna je u tu
svrhu isplaćeno više od 2 milijuna kuna, rezultat je smanjenje stočnog fonda, na žalost.
Govori i o županijskim poticajima, koliko zakon dozvoljava.
Miljenko Pavlaković nije razumio dio vezano za energetsku neovisnost, ova vlada govori o
gospodarstvu u današnjem trenutku. Iskorištenost EU fondova je slaba na nivou Republike
Hrvatske. Ne smatra da Grad mora voditi državnu politiku, već pita koliko je poljoprivrednika
informirano o mogućnostima koje grad nudi, koje županija nudi, koje Vlada nudi? Sredstva su
mala, izvršenje još manje. To je ništa za poljoprivredu.
Zdravko Režek informira o edukacijama i obrazovnim programima, provodi se svake godine
u suradnji sa Županijom i Poljoprivrednom savjetodavnom službom. Pojasnio metodologiju.
Smatra da se sa svih razina poduzelo da se ljudima da informacija, a zašto je odaziv loš,
vjerojatno zahtjeva dublju analizu.
Zvonimir Novosel kazao je da je „HDZ team“ vodio je ovaj grad –pa pita Miljenka
Pavlakovića sjeća li se poljoprivrednih programa iz tog vremena, tj. osjemenjivanja krava
plotkinja? To su bili rezultati poljoprivredne politike HDZ-a. Bio bi sretniji da su
poljoprivrednici jači nositi se s današnjim stanjem. Ovaj vikend u Jastrebarskom održana je
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manifestacija „Poslovni uzlet“, govorilo se tamo i o problemima. Nije istina da Grad nije
briga za probleme.
Miljenko Pavlaković kazao je da je povijest zanimljiva, puno se učinilo. Razvila se vinska
cesta grada Jastrebarskog, govori o aktivnostima tadašnje vladajuće strukture HDZ-a. Iznosi
konstatacije sukladno brojkama iz izvješća, ponavlja da je to malo.
Sanja Sertić kazala je da moraju biti konstruktivni, poljoprivreda će stagnirati i padati jer se
ljudi ne odlučuju za nove investicije, treba ponuditi plan poljoprivrednog razvoja gdje bi naši
poljoprivrednici našli tržište. Školska kuhinja je na nivou od 800.000 kn godišnjeg proračuna,
a tu je i kuhinja vrtića itd. Postoji i „Šema školskog voća“, pa da se napravi plan da se
otkupljuje plasman naših poljoprivrednika, sigurno bi bilo zainteresiranih. Treba razmišljati
konstruktivno što ponuditi građanima i poljoprivrednicima. Slabo je izvršenje, predlaže da
gradske vlasti razmisle o okruženju i što možemo učiniti za naše poljoprivrednike, vidi u tome
dosta velike mogućnosti.
Marjan Bernat u cijeloj diskusiji osloniti će se na riječi Zdravka Režeka, da se ljudi ne
odazivaju na edukacije. Konstatira da od Sv.Jane do Krašića ima 700-800 ljudi koji su stari
75-80 godina.
Zvonimir Novosel govori o 16. sjednici Gradskog vijeća grada Jastrebarskog iz 1999.g., kada
je izglasano donošenje kredita od 1.6 milijuna eura, a niti jedna lipa nije završila u onom za
što je kredit dignut, već je potrošen za konsolidaciju Grada. Citira iz službenog vjesnika.
Govori o osnutku vinske ceste, te o današnjem stanju na vinskoj cesti, o poboljšanjima.
Željka Kovačić moli da se sudionici rasprave drže teme.
Filip Tončić ne vidi kako će poljoprivrednicima pomoći rasprave iz 1999, 2006 i slično.
Treba se okrenuti budućnosti. Poziva na konstruktivne rasprave. Možda treba pomoći
plasmanu na tržište, okrenuti se naprijed i budućim vremenima, novim stvarima, da ljudi
steknu povjerenje.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom glasova donijeli su
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom
razvoju Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog
za 2013. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
4. točka dnevnog reda:
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i
srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
Otvorena je rasprava.
Sanja Sertić kazala je da je iz Izvješća vidljivo da se za „Jaskanske vinske svečanosti“ za
reprezentaciju potrošilo 135.000,00 kn, smatra da je to neprimjeren iznos, navodi da je s
ostalim troškovima to gotovo 500.000,00 kn, a za obrtništvo je iz proračuna izdvojeno
230.000,00 kn. Smatra da to nisu primjerene svote za trošenje u ova teška vremena.
Miljenko Pavlaković čestita gradu na realizaciji 55,9% od predviđenih, najznačajniji projekt
su „Jaskanske vinske svečanosti“, to čini nešto više 40% sredstava za razvoj gospodarstva.
Neće komentirati GZ Jalševac, zanimljivo kad zbrojimo sredstva za reprezentaciju i
usporedimo sa sredstvima za cijelo obrtništvo od 230.000,00 kn. Hvala i na tom značajnom
doprinosu na razvoju obrtništva i poduzetništva. Smatra da ovakvo izvršenje ne može
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rezultirati razvojem. Trebamo svi zajedno vidjeti što i kako pomoći gospodarstvu u cjelini,
nismo tu da rješavamo državnu politiku ali možemo lokalno iskoristiti potencijale. Ovako s
skromnim sredstvima teško, premala je realizacija.
Marijan Bernat smatra da „Jaskanske vinske svečanosti“ pridonose razvoju gospodarstva.
Treba vidjeti da se nađe modus da se to skupa ne vrti oko milijun kuna, treba konstatirati da je
45% prihodovano na ime ulaznica i zakupa, možda ne izgleda puno ali je ipak skoro pola
troška prihodovano. Pozdravlja i Dane portugisca, i Vinsku cestu također. Čita iz točke prije,
o poljoprivredi, vezano za izgradnju prometnice. Što je grad poduzeo, pitao je pred godinu
dana, da se oslobodi kotlovnica u srednjoj školi jaska, da se uredi razred za strukovnu školu.
Grad je dao 21.000,00 kn, zanima ga da li se misli ta učionica staviti u funkciju. Koja je
najveća industrija u Jaski? Drvna. Da li je ta industrija razmišljala o izradi namještaja? Da se
animira mlada populacija za odlazak u stolarsko zanimanje.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i
srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom glasova donijeli su
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu,
malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu.
Izvješće o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem
poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni
dio.
5. točka dnevnog reda:
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na
području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na
području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim
djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada
Jastrebarskog za 2013. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
6. točka dnevnog reda:
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Jastrebarskog za 2013. godinu
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Jastrebarskog za 2013. godinu, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
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ZAKLJUČAK
Prihvaća se Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na
području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za
2013. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
7. točka dnevnog reda:
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada
Jastrebarskog za 2013. godinu
Otvorena je rasprava
Sanja Sertić kazala je da je od ukupnog iznosa predviđenog za javne potrebe u sportu, za
školski sportski klub izdvojeno 4.000 kn, što znači 3,5 kn po učeniku za godinu dana. A
učenici su uspješni, nabraja uspjehe u atletici, badmintonu, futsalu. Već je 6. mjesec, a od
Sportske zajednice dobiveno je nula kuna.
Miljenko Pavlaković prokomentirao je Izvješće, volio bi da bude izjednačen broj udruga koje
se financiraju. Traži podatak koliko je sudionika uključeno jer za ljetnu i zimsku igraonicu
piše koliko se sudionika, no ima i drugih udruga koje se bave djecom, pa pita koji je obim
djece koji je uključen u sport. Ako može dobiti taj pokazatelj.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada
Jastrebarskog za 2013. godinu, daje se na glasovanje.
Članovi gradskog vijeća većinom glasova donijeli su
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na
području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za
2013. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
8. točka dnevnog reda:
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na
području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na
području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada
Jastrebarskog za 2013. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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9. točka dnevnog reda:
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom
obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom
obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom
umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu.
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na
području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
10. točka dnevnog reda:
Prijedlog Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine
Otvorena je rasprava.
Marijan Bernat komentira Izvješće, pohvaljuje rad gradonačelnika, kumulativno gledajući
što se planira, relativno dobro se gura naprijed.
Miljenko Pavlaković konstatira da su u Izvješću taksativno nabrojene aktivnosti, misli da
trebamo raditi na dobrobit grada premda se ne treba složiti oko svega. Ovo Izvješće Gradsko
vijeće prima na znanje a građani će ocijeniti rad gradonačelnika.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine,
daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog većinom glasova donijeli su
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine.
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine prilaže se zapisniku
i čini njegov sastavni dio.
Željka Kovačić utvrđuje stanku od 10 minuta.
Sjednica se nastavlja u 20:05 sati.
11. točka dnevnog reda:
Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
Željka Kovačić konstatira da je članica Gradskog vijeća Iva Sirovica napustila sjednicu te da
je sada sjednici nazočno 14 od 17 vijećnika. Poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno
obrazloži Prijedlog Odluke.
Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke.
Željka Kovačić konstatira da je pristigao amandman vijećnika Dražena Vinšćaka, u roku i na
propisan način. Amandman je priložen u materijalima za današnju sjednicu. O njemu je
raspravio nadležni Odbor kao i Odbor za Statut, Poslovnik i propise. Poziva podnositelja
Dražena Vinšćaka da usmeno obrazloži podneseni amandman.
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Dražen Vinšćak kazao je da u smislu odredbi članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/09, 3/13 i 2/14) podnosim
amandman na predmetni prijedlog Odluke i to na način da se :
- u članku 10. stavku 1. riječi tri dana zamijene riječima sedam dana, tako da isti ima glasiti:
„Ovlašteni dimnjačar dužan je obavijestiti korisnike dimnjačarskih usluga o obavljanju
dimnjačarskih poslova u njihovim objektima najmanje sedam dana prije njihova
obavljanja.“
-u članku 21. u stavku 3, točki d. na kraju točke dodaje tekst: a koje mjerenje može obavljati
ovlaštena osoba, tako da isti ima glasiti:
d)„mjerenje izlazno-povratnih plinova kod uređaja na plinsko trošilo, a koje
mjerenje može obavljati ovlaštena osoba“
O b r a z l o ž e nj e
Vezano za navedenu izmjenu u članku 10. smatram da su predložena tri dana u prijedlogu
Odluke prekratak rok, te da je navedeno potrebno izmijeniti na dulji rok od sedam dana kako
bi korisnici na vrijeme bili obaviješteni o obavljanju dimnjačarskih poslova i izvršili na
vrijeme potrebne pripremne radnje.
Vezano za izmjenu u članku 21. stavku 3. točki d., smatram da obavljanje mjerenja izlaznopovratnih plinova može obavljati isključivo ovlaštena osoba koja ima certifikat proizvođača,
te sukladno navedenome smatram da isto mora biti navedeno u predmetnoj odluci.
Na kraju, pozdravio je donošenje nove Odluke.
Željka Kovačić poziva gradonačelnika Zvonimira Novosela da se izjasni prihvaća li
amandman.
Zvonimir Novosel prihvaća amandman, ne mijenja bitno odluku ali podiže kvalitetu, može
postati sastavni dio odluke.
Željka Kovačić konstatira da ovaj amandman postaje sastavnim dijelom akta koji se donosi.
Otvorena je rasprava.
Marijan Bernat nije zadovoljan radom dimnjačara. Dao primjer iz prakse. Kako on može sve
sam obaviti?
Dražen Vinšćak što se tiče koncesije, traje još godinu dana. Slaže se s g. Bernatom, traži da
dimnjačar dostavi katastar dimnjaka, te da se utvrdi cjenik.
Zvonimir Novosel zahvaljuje na pitanju i konstataciji. Ima dosta pritužbi na rad dimnjačara
koji ima koncesiju. Ovim putem zadužuje nadležni upravni odjel da traži očitovanje mjesnih
odbora, s naglaskom na sela, jer je najveći postotak nečinjenja djelatnosti po selima. Ako
postoji element za raskid ugovora, to ćemo i učiniti. To nije pro forme ugovor nego je
zakonska obveza. Ako se odredbe krše, poduzet ćemo potrebne korake.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
12. točka dnevnog reda:
Prijedlog Odluke o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Gospodarske zone Jalševac
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Željka Kovačić poziva Zvonimira Kufrina da u ime predlagatelja da usmeno obrazloženje.
Zvonimir Kufrin pozdravlja ispred tvrtke „Urbing“ d.o.o., plan je prošao svu zadanu
zakonsku proceduru i usmeno detaljno obrazlaže prijedlog izmjena i dopuna.
Otvorena je rasprava.
Marijan Bernat pitao je vezano za novu i staru prugu, te vezano za prometnicu - kako se
zaobišao Drvoproizvod?
Zvonimir Kufrin konstatira da će ovo biti brza pruga, koja se spominje u izmjenama i
dopunama. Pojasnio i što se tiče Drvoproizvoda – prometnica s okretištem.
Miljenko Pavlaković radi informacije pita, da li je sve usklađeno s vlasnicima parcela?
Zvonimir Kufrin konstatira da je to zemljište u vlasništvu Grada.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Gospodarske zone Jalševac, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Prijedlog Odluke o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Gospodarske zone Jalševac.
Odluka o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske
zone Jalševac prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
13. točka dnevnog reda:
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
Željka Kovačić poziva Marijana Meštrića da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke.
Marijan Meštrić usmeno obrazlaže, na budućoj trasi prema nadvožnjaku treba skinuti status
javnog dobra s nekih čestica, da možemo predati to u vlasništvo HC za gradnju nadvožnjaka.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi prilaže se zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
14. točka dnevnog reda:
Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnina u vlasništvu
Grada Jastrebarskog za izgradnju infrastrukturne građevine „Denivelacija D310 preko
željezničke pruge u Jastrebarskom“
Željka Kovačić poziva Marijana Meštrića da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke.
Marijan Meštrić usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke, radi se o prijenosu prava vlasništva
bez naknade, za nadvožnjak preko pruge, što je u skladu sa zakonskim odredbama. Radi se o
česticama na trasi nadvožnjaka i prilaznih cesta površine preko 10.000 m2, procijenjena
vrijednost od strane sudskog procjenitelja je 1.177.660,00 kn, 110,00 kn po m2.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
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Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnina u vlasništvu
Grada Jastrebarskog za izgradnju infrastrukturne građevine „Denivelacija D310 preko
željezničke pruge u Jastrebarskom“, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnina u
vlasništvu Grada Jastrebarskog za izgradnju infrastrukturne građevine „Denivelacija D310
preko željezničke pruge u Jastrebarskom“
Odluka o prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog
za izgradnju infrastrukturne građevine „Denivelacija D310 preko željezničke pruge u
Jastrebarskom“ prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
15. točka dnevnog reda:
Prijedlog Odluke o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Radost“
Jastrebarsko
Željka Kovačić poziva Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke.
Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže, govori o kriterijima i razlozima donošenja ove
Odluke.
Otvorena je rasprava.
Marijan Bernat govorio je o utvrđivanju prednosti prilikom upisa, prema članku 5. roditelj je
dužan donijeti vrtiću dokaz – potvrda od poslodavca ne starija od dva mjeseca. Što ako za dva
mjeseca dobije otkaz?
Irena Srmečki Šlat odgovara da se uvjeti utvrđuju u danom trenutku, sukladno dokazima.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Radost“
Jastrebarsko, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Prijedlog Odluke o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić
„Radost“ Jastrebarsko.
Odluka o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Radost“ Jastrebarsko prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
16. točka dnevnog reda:
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja
prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta
Željka Kovačić poziva Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke.
Irena Stmečki Šlat usmeno obrazlaže, sada se omogućuje ostvarivanje prava i za djecu
jednoroditeljskih obitelji, što do sada nije bio slučaj
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja
prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
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ZAKLJUČAK
Prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu
ostvarivanja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za
opremu novorođenog djeteta prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
17. točka dnevnog reda:
Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
Željka Kovačić konstatira da je Izvješće dostavljeno u materijalima za sjednicu.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2013. godinu daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2013. godinu.
Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2013. godinu prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
18. točka dnevnog reda:
Izbor i imenovanja
- razrješenje dužnosti člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog
- imenovanje člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog
- razrješenje dva člana Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Jastrebarskog
- imenovanje dva člana Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži izbor i
imenovanja po navedenim točkama.
Irena Strmečki Šlat usmeno obrazlaže razrješenja i imenovanja:
Rješenjem o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog („Službeni
vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 10/13), za člana stožera imenovana je Iva Antić pročelnica
Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
Stupanjem na snagu Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravih tijela Grada
Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 2/14) ukinut je Upravni odjel za
društvene djelatnosti, a poslove navedenog upravnog tijela, u čijem su djelokrugu poslovi
civilne zaštite, preuzeo je Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo,
društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Rješenjem
Gradonačelnika Grada Jastrebarskog Klasa: UP/I-112-01/14-01/3, Urbroj: 238/12-02-14-2 od
13. svibnja 2014.godine, za pročelnicu navedenog Upravnog odjela imenovana je Irena
Strmečki Šlat, te je temeljem istog rješenja stupila na dužnost 14. svibnja 2014. godine.
Budući da je odredbom članka 9. stavka 4. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne
novine“, br. 174/04, 79/07, 38/09, i 127/10) određeno, između ostalog, da se dio članova
Stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imenuje po
dužnosti, i to rukovodeći službenici službi koje se zaštitom i spašavanjem bave kao redovnom
djelatnošću, predlaže se donijeti Rješenje kojim se razrješuje dužnosti člana Stožera zaštite i
spašavanja Grada Jastrebarskog Iva Antić i imenuje za člana navedenog Stožera pročelnica
Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti,
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Irena Strmečki Šlat, dipl.iur.
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Nadalje, Odlukom o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada
Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 3/12), za zapovjednika
Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Jastrebarskog imenovana je Iva Antić, dipl. iur.,
pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, za načelnika Zapovjedništva imenovan
je Ivan Fabijanić, viši stručni savjetnik u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a za
Operativca je imenovan Marijan Meštrić, dipl. ing. arh., Pročelnik Upravnog odjela za
stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada
Jastrebarskog.
Stupanjem na snagu Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravih tijela Grada
Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 2/14) ukinut je Upravni odjel za
društvene djelatnosti, a poslove navedenog upravnog odjela, u čijem je djelokrugu zdravstvo i
socijalna skrb, preuzeo je Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo,
društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Rješenjem
Gradonačelnika Grada Jastrebarskog Klasa: UP/I-112-01/14-01/3, Urbroj: 238/12-02-14-2 od
13. svibnja 2014.godine, za pročelnicu navedenog Upravnog odjela imenovana je Irena
Strmečki Šlat, dipl.iur, te je temeljem istog rješenja imenovana stupila na dužnost 14. svibnja
2014. godine. Nadalje, istom Odlukom o o ustrojstvu i djelokrugu upravih tijela Grada
Jastrebarskog ukinut je Upravni odjel za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje,
zaštitu okoliša i geodetske poslove Grada Jastrebarskog.
Budući da je odredbom članka 17. stavka 2. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju
operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ broj 40/08 i 44/08) propisano da je
zapovjednik zapovjedništva civilne zaštite grada u pravilu čelnik upravnog odjela gradske
uprave u čijoj su nadležnosti zdravstvo i socijalna skrb, te da je čelnik upravnog odjela
gradske uprave Grada Jastrebarskog u čijoj su nadležnosti zdravstvo i socijalna skrb
pročelnica Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene
djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Irena Strmečki Šlat,
dipl.iur, predlaže se donijeti Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i
imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Jastrebarskog kojom se mijenja članak 2.
stavak 1. točka 1. navedene Odluke, kojom točkom je za zapovjednika Zapovjedništva
imenovana pročelnica ukinutog Upravnog odjela za društvene djelatnosti Iva Antić, dipl.iur.
Nadalje, budući da je Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave Grada Jastrebarskog
Klasa: 022-06/14-01/08, Urbroj: 238/12-02-14-3 od 06. ožujka 2014.godine, kao unutarnja
ustrojstvena jedinica ustrojen Odsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti, u čijoj su
nadležnosti zdravstvo i socijalna skrb, a da je voditelj navedenog Odsjeka Zdravko Režek,
mag.ing.mech., predlaže se izmijeniti i točku 2. navedene odredbe Odluke. Osim navedenog,
potrebno je promijeniti i točku 3. predmetne odredbe, a obzirom da je službenik Marijan
Meštrić, dipl. ing. arh., od 12. ožujka 2014.godine voditelj Odsjeka za komunalno i vodno
gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Rješenje o razrješenju dužnosti člana Stožera zaštite i spašavanja Grada
Jastrebarskog i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog, daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
Rješenje
o razrješenju dužnosti člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog i
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog
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Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju
Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
Odluku
o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Jastrebarskog
Rješenje o razrješenju dužnosti člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog
i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog i Odluka o osnivanju i
imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Jastrebarskog prilažu se zapisniku i čine
njegov sastavni dio.
19. točka dnevnog reda:
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujak 2014. godine
Željka Kovačić konstatira da je Izvješće dostavljeno u materijalima za sjednicu.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Članovi Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog primaju na znanje Izvješće o korištenju
proračunske zalihe za mjesec ožujak 2014. godine.
20. točka dnevnog reda:
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2014. godine
Željka Kovačić konstatira da je Izvješće dostavljeno u materijalima za sjednicu.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Članovi Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog primaju na znanje Izvješće o korištenju
proračunske zalihe za mjesec travanj 2014. godine.
21. točka dnevnog reda:
Prijedlog Odluke o donošenju IV izmjena i dopuna DPU Južna zona u Jastrebarskom
Željka Kovačić konstatira da je dano usmeno obrazloženje prilikom izmjene dnevnog reda, te
da sada ne treba ponovno obrazlagati.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o donošenju IV izmjena i dopuna DPU Južna zona u Jastrebarskom,
daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Prijedlog Odluke o donošenju IV izmjena i dopuna DPU Južna zona u
Jastrebarskom.
Odluka o donošenju IV izmjena i dopuna DPU Južna zona u Jastrebarskom prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
22. točka dnevnog reda:
Informacija o sklopljenom Sporazumu o provedbi projekta rekonstrukcije i gradnje
sustava javne rasvjete
Zvonimir Novosel izvijestio je članove Gradskog vijeća o sklopljenom Sporazumu.
Otvorena je rasprava.
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Zaključena je rasprava.
Članovi Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog primaju na znanje Informaciju o
sklopljenom Sporazumu o provedbi projekta rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete.
24. točka dnevnog reda:
Razno
Ivan Pintur konstatira da je žalosno da Grad nije niti jedne lipe dodijelilo umirovljenicima.
Sudjelovali su na sportskim igrama, žalosno je da nitko ne obraća pažnju na 4500
umirovljenika u Jastrebarskom. Kad su izbori svi ih se sjete, inače ne. S bivšim
gradonačelnikom Klemenićem imao je odlične odnose no sa sadašnjim gradonačelnikom
nema nikakve odnose.
Marijan Bernat tužan što nitko nije spomenuo poplavu u Slavoniji, moli da se prezentira
što je Grad i Crveni križ poduzeo. Moli Grad i Crveni križ da prime na znanje slijedeće i
govori o donaciji gđe. Nežić iz Brebrovca, 1000 kocki bala sijena. Apelira da se netko
zauzme i da se ode u Brebrovac i da to odveze. Pohvaljuje Ivicu Krčelića koji je to
medijski popratio. Moli da mu se netko obrati kako ćemo transportirati sijeno za stoku.
Zvonimir Novosel ne slaže se da Grad ne vodi brigu o umirovljenicima – tu su božićnice,
edukativni i sportski sadržaj, besplatne edukacije zdravstvenog tipa. Prati se i rad udruga,
postoje dvije udruge koje nisu vezane uz stranke. Postoje i KUD-ovi umirovljenika, a
zamolba Udruge umirovljenika Prigorje stigla je u Grad i biti će odobrena sredstva.
Ponekad se treba i boriti za sebe Poziva ga da osmisli neki projekt. Nema ništa protiv
udruga umirovljenika, naprotiv. Nadalje, zahvaljuje svim Jaskancima koji su pružili
pomoć poplavljenoj Slavoniji, a Grad se uključio putem mreže Crvenog križa. Logistički
gledano, HCK je u ovakvim okolnostima najmjerodavnija i najekipiranija. Svima
zahvaljuje - volonterima, vatrogasnim društvima. Što se sijena tiče, želi reći da naša
obveza pomoći ne posustane, za par mjeseci će ta područja biti u problemima. Apelira da
se pomoć upućuje putem mreže HCK i resornog ministarstva, da se ne dostavlja pomoć
„ad hoc“, nego tada kada treba i kome treba. Kao partnera pozvati „HŽ cargo“, najbrže i
najjednostavnije.
Stipe Bučar pozdravlja i govori o akciji prikupljanja pomoći stradalima u Slavoniji, te o
aktivnostima koje su provedene, s naglaskom na prijevoz sijena. Pohvaljuje sudionike.
Prema informacijama, za nekih mjesec dana biti će potrebno da se pošalje novi
kontingent. Svi vode brigu o umirovljenicima, pa tako i Udruženje obrtnika, dao
informaciju o tome.
Dovršeno u 21:00 sati.
ZAPISNIČARKA:
Sonja Pukšar

PROČELNICA:
Maja Lovretin, dipl. iur.
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Željka Kovačić, prof.
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