REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA
ŽUPANIJA
GRAD JASTREBARSKO
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/05
URBROJ: 238/12-01-14-3
Jastrebarsko, 7. listopada 2014.
ZAPISNIK
sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održane 7. listopada 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, Zoran Savić, Milan Frkonja, Ivan
Budišćak, Marijan Bernat, Miljenko Pavlaković, Petar Španić, Ignac Smetko, Sanja Sertić, Dražen
Vinšćak, Mario Dugić, Filip Tončić i Ivan Pintur.
OPRAVDANO NENAZOČIN ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA: Tomislav Ciban, Petra Pernar,
Iva Sirovica.
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; 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; Dragica Severinac, ravnateljica Centra za kulturu Jastrebarsko;
Jadranka Stojković, ravnateljica dječjeg vrtića „Radost“; Dunja Vlašić, ravnateljica Gradskog društva
Crvenog križa; Željko Popović, predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog; Mario
Brnabić, direktor „Voda Jastrebarsko“ d.o.o.; Renato Molc, direktor „Cesta Jastrebarsko“ d.o.o.;
Aleksandar Stanić, direktor „Groblja Jastrebarsko“ d.o.o.; Hrvoje Kujundžić, Zavod za prostorno
uređenje Zagrebačke županije; Karlo Mrakužić i Leon Bastašić - predstavnici Savjeta mladih Grada
Jastrebarskog; 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 12/17
vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.
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AKTUALNI SAT
Miljenko Pavlaković diljem Hrvatske pa i u Jaski problem su poplave radi obilnih padalina, pita u
vezi Cvetkovića, gdje smatra nije samo količina oborina problem. U proteklih 30 godina podrumi se
nisu plavili, sve dok nije napravljen onaj kolektor kod pruge. Kako će se sanirati poplave? Cijevi nisu
kapaciteta da mogu gutati takav sliv vode. Drugo, problem su lisice koje se pojavljuju u neposrednoj
blizini naselja. Da li je Grad nešto poduzeo s obzirom na prijetnju lisica odnosno bjesnoće? Kako će se
to riješiti? Divljač se također pojavljuje u neposrednoj blizini kuća. Treće pitanje je u vezi
nefunkcioniranja Mjesnih odbora i suradnja s Gradom, traži se od članova mjesnih odbora da
potpisuju naloge za izvršene radove. Ima slike gdje se vidi razlika između radova ŽUC-a i Cesta
Jastrebarsko. U više navrata ljudi su izrazili nezadovoljstvo. Moli cjenik osnovni, kao i cijene koje su
fakturirane i pod kakvim uvjetima. Oni bi sami za iste novce napravili čudo.
Zvonimir Novosel pozdravlja nazočne i zahvaljuje na pitanju. Vezano za poplave – razgovarao je sa
upravom „Voda Jastrebarsko“, koja je bila investitor tog kolektora kod Cvetkovića. Kanal koji je tamo
postojao bio je problem mještanima iz tog dijela naselja jer su se širili nesnosni mirisi. Taj se kanal
zacijevio već kao sastavni dio kolektorskog sustava koji je bio projektiran, sve je rađeno sukladno
proračunima. U ovom trenutku problem postoji, u fazi su izrade ostatka kanalizacijskog sustava koji će
riješiti problem. Ova količina oborinskih voda je takva da kanalizacijski sustavi to ne mogu gutati.
Problem zna da postoji i bit će trajno riješen kad se završi izgradnja tog sustava. Nada se da neće biti
tako u buduće. Direktor Voda će pripremiti odgovor u pisanoj formi jer i njega rješenje zanima.
Vezano za problem lisica govorio je o ovlastima po tom pitanju – postoje lovišta koja djeluje po
lovnoj osnovi, koncesiju dijele županija ili država. Lovačka društva su dužna vršiti izlov lisica. Uputit
će se dopis Županiji da dostavi popis lovišta i odgovornih osoba. To je problem, slaže se, nema
direktne nadležnosti i potrudit će se da dobije odgovor. Što se malih komunalnih akcija tiče, vijećnici
će dobiti cjenik, cijene su nepromjenjive. Što se tiče potpisivanja, to se radi zbog kontrole na terenu.
Bilo je pritužbi, cijene nisu velike i niže su što su ikad bile. Može se napraviti i usporedba sa ŽUC-om.
Vezano za kvalitetu, misli da operativa „Cesta Jastrebarsko“ odlično radi, na javnom natječaju
dobivaju poslove i odlično rade posao. Dozvoljava da svatko ima svoje viđenje. Ako ima problema,
riješiti će se.
Miljenko Pavlaković što se tiče poplava, može pisani odgovor, da se navede kako će se to riješiti da
iz većih cijevi se preljeva u manje, jer to po zakonima fizike nije moguće.
Filip Tončić pitao je vezano za spor oko zemljišta oko društvenog doma u Gorici Svetojanskoj, u
kojoj je fazi? Utječe li to na uporabnu dozvolu za mrtvačnicu? Drugo, most kod Lidla je postavljen a
nije otvoren. Zašto nije i kakva je sigurnost toga, jer ljudi su počeli prolaziti. Kada se očekuje
otvorenje? Vrtić je treće pitanje, raspitao se o vrtićima u Županiji, treći smo najskuplji grad u Županiji
što se tiče cijene vrtića.
Zvonimir Novosel vezano za spor oko zemljišta, postoje dvije situacije i dva postupka. Jedan na
Trgovačkom sudu, a drugi na Općinskom, i to prvi za smetanje posjeda a drugi oko pitanja vlasništva.
Smetanje posjeda riješeno je u korist Grada, očekuje 99% da će i u drugom sporu biti riješeno u korist
Grada. Bio je sazvan sastanak predsjedništva DVD Sveta Jana i svih mjesnih odbora koji djeluju na
tom području. Došli su do paradoksalne situacije, uprava društva ne zna zbog čega i kako je spor
pokrenut, nisu imali kontakt s odvjetnikom i svi su bili iznenađeni da troškovi spora prelaze i preko 50
- 60 tisuća kuna po ročištu. Drugim riječima, za dva podneska trošak društva i grada je preko 100
tisuća, na sastanku se otvoreno razgovaralo i zaključili su da je spor najbolje okončati sporazumno. S
rezultatima ne može izaći javno, dogovor nije još postignut no nada se da će tako okončati spor.
Rješenje tog spora neće ništa promijeniti, osim što će biti sudskih troškova. U tom sporu nitko ne
dobiva, i najbolje je da se dogovorimo. Most kod Lidla čeka tehnički pregled, ništa nije sporno.
Tijekom ovog mjeseca će biti tehnički pa će nakon toga biti otvoren. Uporabna za mrtvačnicu je
dobivena i pravovaljana. Vezano za cijenu vrtića, kreću se od 470 kn do 800 kn u Sv. Nedelji, čak su i
u pojedinim okolnim općinama cijene oko 800 kn, u donjoj polovici tablice smo, a naš vrtić ima
kompletan stručni tim, što je izvan standarda. Ulaganja na objektima također su velika. Da li će se u
nekom budućem vremenu cijena moći korigirati na niže? Iskreno – ne. Smatra da je ova cijena
prihvatljiva. Budućnost je projektiranje novog vrtića u Jaski jer je ovaj vrtić star, montažni objekt,
napravljen pred 40 godina.
Filip Tončić kazao je da ako analiza cijena postoji, moli da se ista dobije u pisanom obliku.
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Petar Španić vrtić u Gornjem Desincu je otvoren, postoji problem oko parkiranja i roditelji se
parkiraju na dijelu ceste prema Mladini. Ugrožena je sigurnost roditelja i djece. Postoji mogućnost
zacjevljenja i izgradnje nekoliko parkirnih mjesta. Drugo, radi se o križanju na staroj karlovačkoj cesti
prema Stankovu, pod hitno treba kvalitetno obilježiti pješački prijelaz. Moramo ubrzati aktivnosti na
tom pitanju.
Zvonimir Novosel – što se tiče vrtića uočili su i sami problem koji nastaje zbog broja parkirnih mjesta
i frekvencije ljudi, sličan je problem i u Radićevoj ulici u Jastrebarskom. Planira se rekonstrukcija,
moli direktora „Cesta Jastrebarsko“ da pripremi troškovnih radova za zacjevljenje tog dijela gdje bi se
omogućio parking. Što se tiče križanja koje nije riješeno, ono je na popisu prioriteta o kojima se
pismeno obavještavaju Hrvatske ceste. Nada se sastanku s njima idući tjedan. Izvještava gdje će biti
„trepćuće“ oznake za pješačke prelaze.
Ignac Smetko govori vezano za nastup KUD-ova na Jaskanskim vinskim svečanostima, za koji su bili
pohvaljeni i od strane gradonačelnika. Konstatira da je prijem KUD-ova na Jaskanskim vinskim
svečanostima bio vrlo ružan i neprimjeren, samim time da jer je ovaj Grad deklariran kao kulturni
grad. KUD-ovi su nastupili bez razglasa, bez podija te su bili ignorirani. Smatra da je to nešto što treba
raspraviti sa Gradom, nema smisla pozvati toliki broj ljudi pa to neprimjereno odraditi.
Zvonimir Novosel zahvaljuje na pitanju, komentaru i sugestiji. Slaže se sa svime što je rečeno. Odnos
prema KUD-ovima je u padu, no ne zna zbog čega se to dešava. Razgovarao i sa predstavnicima
KUD-ova i u potpunosti razumije i potpisuje što je tamo čuo. Koncept Jaskanskih vinskih svečanosti
zaslužuje temeljitu obnovu, nije do sada za to bilo hrabrosti, mogućnosti ili boljih ideja. Svake godine
apelira da se primjedbe i prijedlozi dostave, pozivali smo sve da dođu i predložiti a ne samo kritizirati.
Nismo dobili niti jedan prijedlog u prošlih osam godina. Loša je suradnja i s vinarima, što ga najviše
brine. Shvatite ovo kao poziv za partnerstvo oko troškova i slično. Slijedi i promjena lokacije, održati
će se sastanak kako to izvesti sljedeće godine.
Ivan Budišćak već šest godina traži da se kaže prava istina hoće li umirovljenici dobiti prostor koji je
dogovoren i obećan? Moli konkretan odgovor.
Zvonimir Novosel konstatira da priča o tim prostorima traje od 2004. kad je kao zamjenik
gradonačelnika poslao prvo pismo MORH-u. Ono što se riješilo je da su prikupili suglasnosti svih
ministarstava koji su u ključu prava korištenja prostora, sada je malo priča zastala. Preostaje sklopiti
sporazum s RH, zauzvrat smo bili spremni uložiti sredstva u uređenje objekta Općinskog suda.
Pojašnjava kronologiju događaja. Pročelnica Strmečki Šlat će pripremiti pisani odgovor.
Mario Dugić komentira status nogometnog terena u Mladini, ima informaciju da je istekao ugovor o
korištenju nogometnog terena u Mladini. Kakvi su planovi grada s tim igralištem? Drugo, pita za
izgradnja parkirališta u Desincu na željezničkoj postaji. Kad će početi izgradnja jer se ništa ne događa.
Zvonimir Novosel govori što se tiče Mladine, tamo je vlasnička situacija višestruka, državno gradsko
i privatno zemljište. Sportski centar se prostire na tri vlasničke strukture. Točno je da je NK
„Vinogradar“ uputio dopis vezano za istek ugovora za korištenje tih prostora. Da odmah na početku
odagnam neke sumnje odnosa grada prema bilo kojem klubu, NK „Vinogradar“ je jedan od najjačih
klubova, no sve što je gradio sponzor i pomagač rađeno je bespravno. Osobno je pred nekih devet
godina tom gospodinu na samom početku investicija rekao da treba riješiti vlasničke odnose, objekti
su u procesu legalizacije što neće riješiti vlasništvo. Zadnji sastanak je rezultirao tekstom ugovora,
sporazumjeli su se. Međutim, tada je došla informacija da se ugovor ne želi potpisati. Ne bi želio da
bude krivo shvaćen, jedan problem je odnos kluba i grada, drugi je problem osobe koja očito pritiskom
želi dovesti grad u situaciju da potpiše nešto što se potpisati ne smije. Nema ništa protiv toga što je
uloženo, niti protiv kluba, ali trebamo poštivati zakone. Želi da se ugovor potpiše i da oni mogu
regulirati svoj status, ali mi ne možemo potpisati nešto što ne možemo. Što se parkirališta u Donjem
Desincu tiče, pregovorima s HŽ-om se uložilo u stajalište i peron, tada se krenulo u razgovor o
parkingu. Dozvola je dobivena pred mjesec dana. Dobiti ćete odgovor u pisanoj formi kada će biti
početak radova.
Marijan Bernat moli pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da odgovori kada će biti obznanjen rezultat
natječaja za ime mosta kod Lidla? Navodno da je stiglo tridesetak prijedloga. Kako će se zvati most?
Smatra da projektant „fulao“ jer nisu žarulje instalirane, odnosno trebalo je razmisliti o rasvjeti.
Drugo, dobili smo ovih dana poštom obavijest o održavanju okućnica, pita kada osoba za kontrolu
terena izlazi na teren? To je također pitanje za pročelnicu, a sada ima pitanje za predsjednicu – moli da
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u roku od 10 dana dobije podatak kako i na koji način po odborima su članovi dolazili obavljati svoju
dužnost.
Irena Strmečki Šlat što se tiče imena mosta, poznato joj je da je objavljen poziv građanima da
ponude ime mosta. Podaci su prikupljeni, a građani će biti obaviješteni o rezultatu. Vezano uz
rasvjetu, rasvjeta na šetnicama rađena po dozvolama, što se tiče mosta zatražit će očitovanje pa će se
ona vijećniku pisao očitovati. Što se tiče rudina, poslove obavlja samo jedan djelatnik zbog čega je
teško obavljati kvalitetno sve vrste nadzora stavljene mu u nadležnost. Kontaktiramo i mjesne odbore
koji obavještavaju o kritičnim mjestima, nakon što redar obavi postupak - izriče sankcije. Vrlo je teško
zbog nesređenog zemljišno knjižnog stanja utvrditi vlasnika i korisnika nekretnine što otežava
sankcioniranje.
Marijan Bernat konstatira da će komunalni redar imati problema zbog nesređenog katastra. Govori o
situaciji u Brebrovcu, katastarski položaj i tko brine o potoku – vodoprivreda, inspekcija,
vodoopskrba. Također govori o kategorizaciji cesta.
Ivan Pintur pita kako će platiti osobe koje kose travu uz potok, na području mjesnih odbora?
Željka Kovačić konstatira da će se odgovoriti u pisanom obliku.
Nakon završetka aktualnog sata, predsjednica konstatira da je sada na sjednici nazočno 13/17
vijećnika. Prelazi se na usvajanje dnevnog reda za današnju sjednicu.
Željka Kovačić za današnju sjednicu predlaže sljedeći
DNEVNI RED:
1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj
2014. godine,
2. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta
Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko,
3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko za pedagošku godinu 2013/2014.,
4. Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2013. godinu,
5. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko za 2013. godinu,
6. Izvješće o radu Zajednice kulturno umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
7. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
8. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu,
9. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu,
10. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu,
11. Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
12. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2014. godine,
13. Davanje odobrenja Programa rada Savjeta mladih za 2015. godinu,
14. Prijedlog Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarsko,
15. Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u
Jastrebarskom,
16. Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „MačekovaZdihovačka“,
17. Prijedlog Odluke o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Jastrebarskog,
18. Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južna zona u
Jastrebarskom“,
19. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (k.č.br. 18345 k.o. Čeglje),
20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima i prirezu porezu na
dohodak,
21. Konačni prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Jastrebarskog,
22. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2014. godine,
23. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2014. godine,
24. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2014. godine,
25. Razno.
Otvorena je rasprava.
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Miljenko Pavlaković u ime vijećnika HDZ, HSS, SU i nezavisne vijećnice gospođe Sanje Setić,
kao i mještana naselja u kojima se nalaze mjesna groblja, traže skidanje s dnevnog reda donošenje
Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarsko, dok ne sazrije vrijeme i dok se ne
usuglasi s korisnicima način upravljanja. Ima u ruci 1196 potpisa sa tih područja koji su korisnici,
također i Odluke mjesnih grobnih odbora gdje jednoglasno odbijaju donošenje predmetne Odluke
i traže skidanje te točke s dnevnog reda. Sam tekst potpisa je temeljen na zakonu o komunalnom
gospodarstvu. Apelira na svijest svakog vijećnika ovdje, a ne prema politici. Ima potpise daleko
više od 50% građana s tih područja.
Marijan Bernat ima pitanje - zbog čega nije dostavljeno na današnju sjednicu Izvješće sportske
zajednice?
Zvonimir Novosel konstatira da svaka tema o kojoj raspravljaju gradski vijećnici za sobom
povlači odgovornost, nema te teme o kojoj ne možemo raspravljati. Skidanje s dnevnog reda je dio
odgovornosti. Ne bježi od odgovornosti. Ne želi biti jedini gradonačelnik koji neće riješiti pitanje
upravljanja grobljima. Dragi vijećnici, raspravljajmo o ovoj temi. Nije pristigao niti jedan pisani
amandman, za što je postojala mogućnost. Huškati ljude po selima može svatko a pitanje je da li je
rekao po selima istinu. Moramo donijeti ovu Odluku, poziva vijećnike da to odluče.
Željka Kovačić moli da se ne raspravlja o Odluci, nego o dnevnom redu. Moli govornike da se u
raspravi drže dnevnog reda sjednice.
Prijedlog da se s dnevnog reda izostavi točka 14. - Prijedlog Odluke o upravljanju grobljima
na području Grada Jastrebarsko, daje na glasovanje.
Za ovaj prijedlog glasala su 4 vijećnika, dok su ostali bili protiv. Konstatira da ovaj prijedlog
većinom glasova nije prihvaćen te daje na glasovanje predloženi
DNEVNI RED:
1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanjlipanj 2014. godine,
2. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta
Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko,
3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko za pedagošku godinu 2013/2014.,
4. Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2013. godinu,
5. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko za 2013. godinu,
6. Izvješće o radu Zajednice kulturno umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog za 2013.
godinu,
7. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
8. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu,
9. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu,
10. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu,
11. Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
12. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2014. godine,
13. Davanje odobrenja Programa rada Savjeta mladih za 2015. godinu,
14. Prijedlog Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarsko,
15. Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u
Jastrebarskom,
16. Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „MačekovaZdihovačka“,
17. Prijedlog Odluke o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Jastrebarskog,
18. Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južna zona
u Jastrebarskom“,
19. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (k.č.br. 18345 k.o.
Čeglje),
20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima i prirezu porezu na
dohodak,
21. Konačni prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Jastrebarskog,
22. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2014. godine,

5

23. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2014. godine,
24. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2014. godine,
25. Razno.
Članovi Gradskog vijeća većinom glasova 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 9. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA
JASTREBARSKOG
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik 9. 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:
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKOG
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2014. GODINE
Željka Kovačić poziva pročelnicu Maju Lovretin da obrazloži predmetni Polugodišnji izvještaj.
Maja Lovretin usmeno obrazlaže Polugodišnji Izvještaj sa obrazloženjem po programima. Predlaže
da Gradsko vijeće usvoji ovakav akt.
Otvorena je rasprava.
Miljenko Pavlaković komentara Izvješće, što je planirano u okviru skromnog proračuna grada ostalo se u okvirima. I prilikom donošenja rečeno je da treba naći snage da se prihodi povećaju. Neke
stavke su sa visokim postotkom potrošene npr. intelektualne usluge i informiranje. Očekuje jače
punjenje proračuna u drugoj polovici godine.
Zaključena je rasprava.
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj
2014. godine, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća donijeli su većinom glasova
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog
za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2014.
godine prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
2. Točka dnevnog reda:
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG
IZMJENA I DOPUNA STATUTA DJEČJEG VRTIĆA RADOST JASTREBARSKO
Željka Kovačić kazala je da su materijali dostupni u aplikaciji, radi se o izmjeni jednog članka.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
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ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna
Statuta Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića
Radost Jastrebarsko prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
3. Točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA RADOST JASTREBARSKO ZA PEDAGOŠKU
GODINU 2013/2014.
Željka Kovačić poziva ravnateljicu Jadranku Stojković da usmeno obrazloži Izvješće o radu.
Jadranka Stojković usmeno obrazlaže predmetno Izvješće.
Otvorena je rasprava.
Marijan Bernat posjetio je vrtić „Radost 1“, sve je čisto i uredno, sve prostorije divne. Pita zašto
nema financijskog izvještaja?
Jadranka Stojković odgovorila je da je praksa da se Gradskom vijeću podnosi izvješće o
pedagoškom radu, a financijsko se iznosi konsolidirano kroz gradski proračun.
Sanja Sertić prije svega pohvaljuje rad Dječjeg vrtića. Pita da li sada, činjenicom da su svi upisani i
novi je objekt otvoren, grupe prelaze pedagoški standard?
Jadranka Stojković odgovara da i izgradnjom novog objekta, nisu u potpunosti uspjeli poštovati taj
pedagoški standard. Broj djece po skupinama je manji, ali još nije u okviru standarda.
Sanja Sertić kazala je da se u osnovnom školstvu pazi na standarde. Dala je primjer razrednih skupina
i prakse iz škole. Govori o odgovornosti ravnateljice i djelatnika ako skupina prelazi pedagoški
standard.
Jadranka Stojković kazala je da kad su djeca s teškoćama u pitanju, imaju ispoštovane standarde.
Umanjuje se broj djece ako grupa ima dijete s posebnim potrebama.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko za pedagošku godinu 2013/2014. daje se na
glasovanje.
Članovi gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko
za pedagošku godinu 2013/2014
Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko za pedagošku godinu 2013/2014. prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
4. Točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA KULTURU JASTREBARSKO ZA 2013. GODINU
Željka Kovačić poziva Dragicu Severinac da usmeno obrazloži predmetno Izvješće.
Dragica Severinac usmeno je obrazložila Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko.
Otvorena je rasprava.
Marijan Bernat pohvaljuje rad Centra za kulturu, a posebno aktivnost „Tečaj engleskog jezika za
umirovljenike“. Moli da se dostavi ploča i kreda, radi lakšeg praćenja nastave.
Sanja Sertić kazala je da će osnovna škola donirati ploču i krede.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2013. godinu daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2013. godinu
Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2013. godinu prilaže se zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
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5. Točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA JASTREBARSKO ZA
2013. GODINU
Željka Kovačić poziva direktoricu Dunju Vlašić da usmeno obrazloži Izvješće.
Dunja Vlašić usmeno obrazlaže Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko za
2013. godinu.
Otvorena je rasprava.
Marijan Bernat pita zašto je uz Izvješće za 2013. godinu priložen plan za 2014.?
Dunja Vlašić konstatira da je plan za iduću godinu priložen omaškom.
Dražen Vinšćak zahvalio se svima koji su sudjelovali na akciji za poplavljena područja, te izvješćuje
da su ljudi zahvalni na pomoći.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko za 2013. godinu daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko za 2013. godinu
Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko za 2013. godinu prilaže se zapisniku i
čini njegov sastavni dio.
6. Točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O RADU ZAJEDNICE KULTURNO UMJETNIČKIH UDRUGA GRADA
JASTREBARSKOG ZA 2013. GODINU
Željka Kovačić poziva Ignaca Smetka da usmeno obrazloži Izvješće.
Ignac Smetko usmeno obrazlaže predmetno Izvješće.
Otvorena je rasprava.
Miljenko Pavlaković konstatira da treba pohvaliti sva društva koja se bave kulturnom djelatnošću.
Što se tiče financija, sredstva se dijele prema kriterijima. Smatra da treba predvidjeti sredstva u
Zajednici ili drugdje da ako netko ide na europsko prvenstvo, pa osvoji medalju, da mu se omogući
financiranje. Smatra da bi bilo dobro da i Grad sudjeluje. Kad iz Jaske mažoretkinje odu na europsko
prvenstvo i osvoje peto mjesto to je velika stvar, trebao bi Grad dati veći obol.
Zvonimir Novosel kazao je da će Grad pomoći sufinancirati odlazak Svetojanskih mažoretkinja na
prvenstvo, to će biti u sljedećem razdoblju. Pratimo rad svih članica, pa i mažoretkinja, no nema dosta
novaca za sve te uspješne udruge.
Ignac Smetko rekao je da Zajednica ima okvir sredstava koje po kriterijima raspoređuje, nemaju
posebno kriterij za europsko prvenstvo. Zajednica je pomogla mažoretkinjama na način da im je
isplaćena ukupna godišnja svota na koju imaju pravo odjednom, kako bi mogle realizirati taj projekt.
Svojim osobnim angažmanom zalaže se da mažoretkinje imaju organizaciju Smotre mažoret timova
Zagrebačke županije.
Miljenko Pavlaković konstatira da se svaki komentar smatra negativan, a on je želio biti
konstruktivan. Ništa iza toga ne stoji, trebamo nagrađivati ono što vrijedi. Slaže se, imamo veliko
bogatstvo u udrugama i kulturu, sredstva nikad nećemo imati dovoljno. Ne voli kad mu se implicira
nešto što ne stoji.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o radu Zajednice kulturno umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice kulturno umjetničkih udruga
Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
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Izvješće o radu Zajednice kulturno umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog za 2013. godinu prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
7. Točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA JASTREBARSKOG ZA 2013.
GODINU
Željka Kovačić poziva predsjednika Vatrogasne zajednice, g. Željka Popovića da usmeno obrazloži
Izvješće o radu.
Željko Popović usmeno obrazlaže predmetno Izvješće.
Otvorena je rasprava.
Marijan Bernat kazao je da financijsko izvješće za 2013.g. iznaša tako da su u plusu, no ako se uzme
u obzir amortizacija, onda je to u biti gubitak. Nejasno mu je.
Željko Popović kazao je da nije u potpunosti razumio pitanje. Svaki DVD vodi posebno
knjigovodstvo. Zajednica nema imovinu, imaju je vatrogasna društva.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2013. godinu daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2013. godinu prilaže se zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
8. Točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA VODE JASTREBARSKO D.O.O.
ZA 2013. GODINU
Željka Kovačić poziva direktora g. Maria Brnabića da podnese Izvješće.
Mario Brnabić usmeno obrazlaže predmetno Izvješće.
Otvorena je rasprava.
Ivan Pintur slaže se sa svim, no govori se o štednji, zašto se sad po selima svaki mjesec očitava voda?
Zašto se ne radi prema procjeni, kao Elektra, polugodišnje?
Mario Brnabić vezano za očitanje, kaže da se može vršiti mjesečno, šestomjesečno i godišnje. Govori
o iskustvu s terena. U proračunu će se vidjeti da se radi na uvođenju daljinskog nadzora za očitanje za
Grad Jastrebarsko, u budućnosti će trebati zapošljavati osobe na odvodnji i pročišćavanju. Ako bi išli
na šestomjesečno očitanje, ostali bi neki djelatnici bez posla. Govori o planovima kako će to u buduće
izgledati, od očitanja, odvodnje do raspodjele posla.
Miljenko Pavlaković kazao je da je u više navrata tražio tematsku sjednicu vezano za poslovanje
tvrtki Voda, Cesta i Groblja Jastrebarsko. Pozdravlja organizacijske sposobnosti direktora Brnabića.
Prihodi su smanjeni, gubitak u 2013. godini je preko 2 milijuna kuna, akumulirani gubitak je preko 9
milijuna kuna. Traži ponovno za sva gradska poduzeća da imaju tematsku sjednicu. Svjesni su da ne
trebaju poslovati s dobiti, ali barem da to bude „s pozitivnom nulom“. Traži odgovor i od predsjednika
nadzornog odbora da se sazove sjednica, kako će se sanirati poduzeće. Manjak se smanjuje, ali se iz
godine u godinu akumulira. Vijeće se mora ovom temom pozabaviti. Nadzorni odbor je odgovoran
prema Zakonu o trgovačkim društvima. Izvješće je korektno, ali ga ne može podržati.
Mario Brnabić konstatira da akumulirani gubitak raste jer svake godine ima gubitak. Taj gubitak ne
proizlazi iz novaca, proizlazi iz amortizacije budući je vrijednost imovine precijenjena. Provedeno je
vještačenje imovine. Govori o planovima za pozitivno poslovanje. Nadzorni odbor je dao suglasnost
za vještačenje, a izvještaje su dobili. Pokušat će se naći najbezbolniji način da se smanji gubitak.
Ivan Budiščak nadovezao se, kao predsjednik Nadzornog odbora „Voda Jastrebarsko“ može reći da je
Nadzorni odbor u 2013. godini imao 6 sjednica i na sjednicama je donosio odluke iz svoje nadležnosti,
mišljenja, sugestije, izvještaje. Ocijenio je da je unatoč svemu Uprava uložila napore da se tvrtka
konsolidira.
Zaključena je rasprava.
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Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva
Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
9. Točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA GROBLJA JASTREBARSKO
D.O.O. ZA 2013. GODINU
Željka Kovačić poziva direktora Aleksandra Stanića da podnese Izvješće.
Aleksandar Stanić usmeno obrazlaže predmetno Izvješće.
Otvorena je rasprava.
Miljenko Pavlaković konstatira da se stalno koristi amortizacija. Gubitak u 2013. je naveden, te
gubitak u 2012. godini, a za očekivati je i gubitak u 2014. godini. To doseže oko milijun kuna, tu su
još i kratkoročna potraživanja obveze - to ima veze sa stvarnošću, a ne s amortizacijom. Cijene
komentira sa sličnim tvrtkama, prokomentirao je cijene ukopa. Velika Gorica ima u pola cijene nego
Jaska. Negativno poslovanje, a u prosjeku je duplo skuplje nego u županiji ili sličnim gradovima. S
kim smije usporediti Jasku? To su činjenice. Nemojmo olako prihvaćati ovakva izvješća jer će to imati
dugoročne posljedice, moli tematsku sjednicu. Nije samo ulaz kapitala prihod, treba se zamisliti nad
ovakvim izvješćem. Gradsko vijeće ima odgovornost. Kazao je da ne može konstantno prihvaćati
negativna izvješća, treba raspraviti kako dalje. Cijene su visoke a gubitak je tu.
Aleksandar Stanić osvrnuo se na spominjanje amortizacije, riječ je o objektima infrastrukture koji
opterećuju poslovanje. Vezano za cijene, pribrajaju se i cijene koje ne čine sahranu. Cijene nisu iste za
građane Jaske i ostale. Konstatira da mrtvačnica u Jastrebarskom ima hladnjak za 3 pokojnika. Cijena
sahrane nije cijena ispraćaja. To treba razlučiti.
Miljenko Pavlaković čita iz cjenika objavljenog u Službenom vjesniku, i uspoređuje s drugim
gradovima. Drži se ciljano na cijeni ukopa, i pita kako netko može imati napola manje cijene i posluje
„s pozitivnom nulom“?
Aleksandar Stanić analizira cijene navedene u cjeniku i konstatira da je sve prošlo zakonsku
proceduru.
Miljenko Pavlaković kazao je da ne pita za strukturu cijene, već da kao g. Stanić kao direktor treba
ponuditi rješenje a Gradsko vijeće treba raspraviti. Traži da se konstatiraju činjenice iz cjenika usluga.
Vi ste kao direktor odgovorni i odgovarate Gradskom vijeću.
Filip Tončić smatra da postoji rješenje, odluka da se nekadašnje Komunalno raspodjeli na tri firme
nije bilo dobro. Vode je zakonski trebalo odvojiti, slaže se, no groblja su trebala ostati unutar nekog
komunalnog poduzeća, tada bi možda i cijena mogla biti manja. Građani će platiti taj gubitak. Ne
može podržati izvješće.
Miljenko Pavlaković pita da li su kao vijećnici dobili ikad analizu cijene grobnih mjesta, da li je
netko izračunao i prezentirao i prihode i rashode? Nije. To je omalovažavanje Gradskog vijeća i
građana grada. Na temelju kojih dokumenata možemo donijeti odluku o pripajanju kad nema
relevantnih podataka. Vezano za spomenutu cijenu pokopa u Cvetkoviću koja je dana kao primjer u
raspravi, konstatira da nije takva cijena.
Zvonimir Novosel pita da li su u analizi provjerili da li ima i jedan grad a da ne upravlja svim
grobljima? Nema. Grad Jastrebarsko nastoji urediti sustav. Nemojte plašiti ljude sa cijenama jer će biti
uskoro novi cjenik. Govori o odgovornosti, dosljednosti i istini. U gubitku su jer ne upravljaju onim
što bi trebali. Sva groblja osim groblja u Jastrebarskom posluju protivno zakonu. Sva redom. Vezano
za inzistiranje na tematskoj sjednici Gradskog vijeća o gradskim tvrtkama, konstatira da za tvrtke
odgovaraju Uprava, Nadzorni odbor i gradonačelnik pred građanima. Čemu tematska sjednica? Tvrtke
su u gubitku, tvrtke pružaju uslugu i nisu poduzeća da ostvaruju dobit, a politiku cijena prepustite
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nama. Građani će to pozdraviti. Volio bi vidjeti financijska izvješća Grobnih odbora. Sutra će na
grobljima biti urednije, bolje i tvrtka će dobro poslovati ali ne na teret naših građana.
Miljenko Pavlaković moli da se drže dnevnog reda. Cjenici drugih poduzeća su tu. Ne zna zašto je
problem ta tematska sjednica? Nadležni su kao Gradski vijećnici za te tvrtke, da se vidi kako sanirati
gubitke.
Mario Brnabić govorio je vezano za formiranje tri tvrtke iz Komunalnog. Sigurno da svatko ima
svoje mišljenje, smatralo se da će formiranje tvrtke Groblja biti s razlogom dobro. Vodili su se
zdravim načelom podjele Društva.
Filip Tončić kazao je da ispada da jedno poduzeće nije funkcioniralo, to ne vjeruje. Danas su tri tvrtke
gubitaši. Financijski rezultati pokazuju da to nije bila dobra odluka.
Aleksandar Stanić pojašnjava ekonomsku osnovu, to je bio temelj zašto je osnovana tvrtka Groblja
Jastrebarsko. Drugi temelj je bio da se odradi ovaj posao koji predstoji. Nužne su i grobne evidencije
te registri. Konstatira da je 300 ljudi sahranjeno bez propisane dokumentacije.
Filip Tončić zna da zakonski treba regulirati određene stvari, onda ili je ideja došla prerano ili je nešto
drugo problem. Odluka je bila kriva, možda će jednog dana biti u plusu. Trenutno je loše, a taj minus
netko treba platiti.
Sanja Sertić govori da te tri tvrtke imaju šest direktora. Ona je sama ravnatelj škole, ima 125
zaposlenih a upravlja i s preko 20 milijuna sredstava, i svake godine pozitivno. To zna i predsjednica
Gradskog vijeća koja je članica Školskog odbora.
Filip Tončić drago mu je da je vijećnica spomenula ovaj podatak. Svi mogu doći do ravnateljice ako
postoji problem. No, s druge strane ne može se usporediti jer škola je neprofitna organizacija. Ove
tvrtke stvaraju gubitak, pitanje je da li je to građanima Jaske potrebno? Može li se rekonstrukcijom
doći do smanjenja gubitka?
Aleksandar Stanić htio se osvrnuti na izlaganje Sertić, i kazao da je možda iritantan naziv direktor
koji ne znači i takav trošak.
Domagoj Šlat kazao je da ga zanima koja škola posluje s minusom? Svaka čast ravnateljici, no ona
prima plaću iz proračuna koja je svaki mjesec sigurna.
Sanja Sertić kazala je da nije govorila o plaći već o šest direktora u tri poduzeća.
Ignac Smetko ne želi braniti niti jednu opciju, no dugo godina je radio u Komunalnom poduzeću.
Odjel groblja je i u prijašnjoj konstelaciji bio u sličnom položaju, nije pozitivno poslovao. Groblja nisu
dakle bila profitabilna niti u Komunalnom Jastrebarsko.
Zvonimir Novosel konstatira da su izvješća činjenice, takva kakva jesu, o njima se treba razgovarati i
nema se što sakrivati. Volio bi amortizirati raspravu o školi. Nije namjera da se umanji uspjeh škole na
koju smo ponosni, no ne mogu se miješati kruške i jabuke. Tri tvrtke imaju tri direktora, tri člana
uprave. Školske investicije su osigurane u proračunu.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu daje se
na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća su većinom glasova donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva
Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Željka Kovačić utvrđuje stanku od 10 minuta.
Sjednica je nastavljena u 21:40.
10. Točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA CESTE JASTREBARSKO D.O.O.
ZA 2013. GODINU
Željka Kovačić poziva direktora Cesta Jastrebarsko da usmeno obrazloži Izvješće.
Renato Molc usmeno obrazlaže predmetno Izvješće.
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Otvorena je rasprava.
Miljenko Pavlaković konstatira gubitak tvrtke preko milijun kuna. Činjenica je da su prihodi rasli, no
i rashodi su također rasli. Analizirao je kratkoročna potraživanja i obaveze. Neće se ponavljati, to je
još jedna tvrtka koja posluje s negativnom bilancom. Moramo znati rješenje sanacije, i smatra da bi
bilo dobro da se to raspravi i analizira. Ne može podržati ovakvo izvješće.
Renato Molc ispravlja podatak o rashodima koje je naveo vijećnik Pavlaković.
Ivan Pintur iznosi zapažanje da su Ceste Jastrebarsko započele raditi nogostup u Volavju, a završila
ga je druga firma, pa pita da li je to točno?
Renato Molc kazao je da je nogostup u cijelosti odradila tvrtka Ceste Jastrebarsko, osim asfaltiranja
koje je radio kooperant.
Marijan Bernat pita za parkiralište na Trgu Ljube Babića za koje je izdvojen novac. Također, govori
o iskustvima s terena, nisu sve lokacije svima poznate, pogotovo iz okolnih mjesta pa neka se unesu u
kartu, u smislu unapređenja suradnje.
Miljenko Pavlaković konstatira da su ukupne kratkoročne obveze Cesta Jastrebarsko 1,9 milijuna.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu, daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća su većinom glasova donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva
Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu
Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu prilaže se
zapisniku te čini njegov sastavni dio.
11. Točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE RAZVOJA GRADA JASTREBARSKOG ZA 2013.
GODINU
Željka Kovačić poziva Zdravka Režeka da usmeno obrazloži Izvješće.
Zdravko Režek usmeno obrazlaže predmetno Izvješće.
Otvorena je rasprava.
Marijan Bernat pozdravlja ovaj dokument. Kad gledamo što smo u ovom kratkoročnom planu učinili
-od 47 projekta, 6 je realizirano, 31 je u toku realizacije. Kraj svih poteškoća, Grad je iz proračuna
preko 31 milijun kuna propustio kroz blagajnu. Naglašava, iz proračuna je 19 i pol milijuna kuna a
ostalo je iz drugih izvora. Lani smo ušli u EU, pa treba napraviti razvojne planove, za sljedećih 5
godina. Da li će ono što je u realizaciji biti u tom planu? Traži da izvor u Slavetiću uđe u tu strategiju,
da se zaokruži taj projekt.
Zdravko Režek govori o strateškim ciljevima i mjerama, te konstatira da Vinski klasteri, kao projekti,
nisu započeti.
Miljanko Pavlaković konstatira da je pozitivno postavljeno, volio bi vidjeti i okvirne rokove za
izvršenje projekata.
Zdravko Režek kazao je da je odgovor na to pitanje period Strategije – 2012-2015. Dakle, odgovor bi
bio do kraja 2015. godine. Neke stvari nisu u ingerenciji Grada, daje primjer okrupnjivanja
poljoprivrednog zemljišta te primjer bolnice na Plešivici, koja nije u vlasništvu Grada. Radi se nešto
na tome, ali je stvar vlasnika da li će to pustiti u ekspanziju.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2013. godinu, daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom su glasova donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
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Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2013. godinu prilaže se zapisniku te čini
njegov sastavni dio.
12. Točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD SIJEČNJA DO LIPNJA
2014. GODINE
Otvorena je rasprava.
Marijan Bernat citira iz Izvješća što je rađeno u prvih šest mjeseci, ističe bitne činjenice. Govori o
Strossmayeroovm trgu, Gradskom muzeju i uredu Turističke zajednice, odnosno o kandidiranju tog
projekt prema fondovima EU. Ima problema, ali možemo biti relativno zadovoljni. Pozdravlja i veseli
ga da je bilo toliko događaja.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2014. godine, daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća su većinom glasova donijeli
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2014. godine
Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2014. godine prilaže se zapisniku te
čini njegov sastavni dio.
13. Točka dnevnog reda:
DAVANJE ODOBRENJA PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH ZA 2015. GODINU
Željka Kovačić poziva predstavnika Savjeta mladih da obrazloži Program rada za 2015. godinu.
Karlo Mrakužić ukratko obrazlaže Program rada za 2015. godinu.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Program rada Savjeta mladih za 2015. godinu daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
o odobrenju Programa rada Savjeta mladih za 2015. godinu
Program rada Savjeta mladih za 2015. godinu prilaže se zapisniku te čini njegov sastavni dio.
14. Točka dnevnog reda:
PRIJEDLOG ODLUKE O UPRAVLJANJU GROBLJIMA NA PODRUČJU GRADA
JASTREBARSKO
Željka Kovačić pozvala je pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke.
Irena Strmečki Šlat usmeno je obrazložila Prijedlog Odluke o upravljanju grobljima na području
Grada Jastrebarskog.
Otvorena je rasprava.
Miljenko Pavlaković smatra da o ovoj točki treba raspraviti dostojanstveno bez osobnih vrijeđana. Ne
misli politizirati. Uvodno, tražio je u ime 1196 osoba s područja na kojima se nalaze mjesna groblja da
se ova točka skine s dnevnog reda. Tu su priložene i Odluke grobnih odbora. Citira Zakon o grobljima
iz 1998. godine i navodni bitno. Citira i Zakon o komunalnom gospodarstvu iz 2003. godine koji je
revidiran, te ističe kao bitno – 5 legalnih načina upravljanja grobljima. Grad može odlučivati na 5
načina. To su važeći zakoni, to je ono o čemu danas govorimo. Ne možemo licitirati da je 1200 ljudi
maloumno, nisu nahuškani, imaju svoj intelekt i znaju kako hoće i može, da uz Jaskansko groblje
imamo još 12 groblja. Ljudi su potpisali peticiju svojom voljom i svojom glavom. Ti ljudi samo žele
da iskoriste demokratsko pravo da im se da mogućnost odlučivanja temeljem Zakona o komunalnom
gospodarstvu, prema sebi najprikladnijem modelu. Zar mi imamo pokazatelje što će biti ako „Groblja
Jastrebarsko“ preuzmu još ta groblja? Je li netko to predstavio? To nije nimalo demokratski i na to su
građani okolnih naselja revoltirani! Pozvati petero ljudi u ured, nije razgovor s građanima. Trebalo je
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putem zbora građana prezentirati preuzimanje, financijski i drugačije. To je izostalo te ljudi ne znaju
pod kojim uvjetima se preuzimaju groblja, kako će ih koristiti. Jedini cjenik koji postoji je onaj koji je
sada važeći u „Grobljima Jastrebarsko“. Dajemo nekome tko negativno posluje, groblja na upravljanje,
pod izlikom da će tada poslovanje biti pozitivno. Postoji Zakon o trgovačkim društvima, zna se što
znači kad je izvješće tri godine za redom negativno. Ljudi su se doslovno informirali i organizirali,
nije lako skupiti toliko potpisa. Samo traže da imaju mogućnost, u tih 12 groblja niti su ista pravila
nisu u ovom trenutku legalna, ali nitko se ne zalaže da ostane na taj način, treba sve staviti u okvire
zakona. Ljudi su se odricali za mrtvačnice, vlastitim novcem i radom pomagali. Sad bez ikakvih
pokazatelja netko drugi bude gazda. Uz puno manju naknadu i uz puno manja sredstva trebaju
izdvajati za usluge nego što je važeći cjenik. Zar nije bilo potrebe da se prezentira građanima što se
nudi? Ne, nego će se bez pokazatelja preuzeti. Apelira da vijećnici razmisle o tome. Tko smo mi da
kažemo da ovaj zakon ne valja, a svi su zakoni važeći i daju 5 načina? Dajmo ljudima mogućnosti da
se odluče. Nije uspio ući u trag da koji grad ima toliko groblja na području, sa svojim običajima. Nisu
stranke skupljale potpise, nego građani koji imaju svoj interes koji žele zaštiti. U općini Draganić
imaju udrugu, daje primjer gdje su građani dobili obeštećenje. Dajmo si truda i razmislimo. O
cijenama neće govoriti jer je to bespredmetno, no dajmo im pravo da mogu sazvati zbor građana i da
se mogu uskladiti sa zakonom da provedu ono što ljudi žele.
Ivan Pintur jamči za Grobni odbor Volavje da financijski je knjiga u „lipu“ ispravna, geodetski je
snimljeno po zakonu i pravilima. Postavlja pitanje o osobi koja je imala snagu da ode na groblje na
koje nije ovlaštena? Postoji udruga koja upravlja grobljem, redar je udaljio te osobe s groblja. Volavje
ima svoju udrugu potvrđenu i ne vidi gdje je problem. Mi ćemo se boriti za to, ljudi se ne slažu s ovim
što se predlaže. Pozvano je na razgovor samo par ljudi, što za njega ne znači ništa.
Stipe Bučar slušajući rasprave i izvješća pojedinih vijećnika, konstatira da je izrečeno dosta neistina.
Nikada niste došli pred građane – a mi smo poslije nove godine s gradonačelnikom Novoselom i
kolegom Domagojem Šlatom obišli sve mjesne odbore i sva groblja, pozvali sve i razgovarali
otvoreno i predočili oba zakona o kojima se govorilo. Nije bilo lako stati pred 100-200 ljudi i govoriti
što slijedi poslije toga, nije se skrivalo ni pred čime niti to danas čine. Prije mjesec dana opet se
pozvalo predstavnike i u Gradskoj vijećnici se razgovaralo o nacrtu odluke, uvažili su se i njihovi
prijedlozi. Uvažavaju potpise ovih građana, znamo da nije jednostavno na taj način istupiti, ljudi se
osjećaju manipulirani jer je puno toga predočeno što nije točno. U ovoj Odluci su i koeficijenti,
uvažavalo se doprinos ljudi za mrtvačnice. U nekim mjestima sve je bilo dobro organizirano gdje su
ljudi dali sebe, no neka groblja su zapuštena no neće ih imenovati sada. Zakon moramo poštivati. Od
nove godine želimo svih 12 groblja u sustavu s „Grobljima Jastrebarsko“ uvažavajući tradicije,
uključeni lovci i vatrogasci, sve je uvaženo i ugrađeno, a razmišljalo se i o cjeniku. I Jaskanci su
samodoprinosom izgradili mrtvačnicu. Postavlja vijećniku Pinturu koliko je Udruga platila PDV-a?
Želimo sve staviti u sustav. Ne zna od kuda ova peticija, no uvažava stavove građana. Dobili su
povjerenje građana da vode Grad kako treba i ne žele raditi protuzakonito. Odlučili uz puno truda i
odricanja da se to realizira. Mole vijećnike da odgovorno glasaju. O Udruzi Volavje ne može govoriti i
ne zna točno što je.
Miljenko Pavlaković ima za sve potpisnike ime, prezime, OIB, adresu, broj osobne iskaznice. To su
ljudi koji postoje. Nije izmišljeno. Zakon je takav kakav je i dozvoljava konkretno što je predložio.
Imamo 12 groblja + Jaskansko. Čita peticiju o zahtjevu za pravo odlučivanja o grobljima na svom
području. To je prijedlog da se u okviru zakona nađe mogućnost, legalno da im se omogući da oni
odluče da li žele osnovati udrugu koja će upravljati. Govori da je bilo obećanje da će se prezentirati
odluka i cjenici i način preuzimanja. Sve govore ovi potpisi skoro 1200 sugrađana. Dajmo mogućnost
u okviru zakona da odlučuju.
Zvonimir Novosel postavlja pitanje ima li potrebe da se ulazi u raspravu o Zakonu o grobljima i
Zakonu o komunalnom gospodarstvu? Boji se da će se sve zakomplicirati. Slijedom izrečenog od
strane vijećnika Pavlakovića, pojašnjava zakonsku regulativu da ne dođe do zabune. Nije pravnik, ali
svaka Odluka povlači pravnu odgovornost. To je djelatnost koju mogu obavljati tvrtke isključivo u
vlasništvu grada ili općine. Draganićkim grobljem upravlja komunalna tvrtka, a udruga radi na
principu posmrtne pripomoći. Nitko ne brani udruge, no nema to veze sa gradom. Tko je ovlašten
voditi grobne očevidnike? To nisu nikakve udruge. Govori o vlasništvu nad grobljima, to je riješeno
prije 15 godina. Plašite ljude nečim što je riješeno prije 15 godine, izvrću se teze. Ne spada u
djelatnost koje se mogu koncesionirati. Od tolike brige, koliko je grobnih odbora podnijelo zahtjeve za
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legalizaciju? Niti jedan. To je učinio Grad. Obišli su sve ljude, sva groblja. Tada su saslušali, a danas
je tu Odluka na dnevnom redu. Ništa loše se neće dogoditi, naprotiv dići će se standard i biti će bolje.
Donijeti će se i cjenik. Ovo je jedini način i napraviti ćemo tako da građani budu zadovoljni.
Miljenko Pavlaković – zakon je zakon, pustimo priče, sve je regulirano. Što se može, što se ne može.
Drži se teme upravljanja grobljima. Groblja su vlasništvo Grada. Tko bi trebao vršiti legalizaciju?
Vlasnik, odnosno Grad, a kome će povjeriti upravljanje to je ključ i tema. Koji su pokazatelji da će
biti bolje? Ljudi nisu vidjeli financijske pokazatelje, zar je to problem? Nemojmo se igrati sa
intelektom naših sugrađana. Ljude zanima što i kako će biti. Povucimo Odluku i krenimo u razgovor
na zboru građana da građani odluče što žele, u okviru zakonskih odredbi. Možda će reći da žele to
poduzeće, a možda i ne.
Zvonimir Novosel nema drugih načina upravljanja osim trgovačkih društava u vlasništvu gradova ili
općina. Nema drugih rješenja. Pokažite grad i općinu koja ima riješeno upravljanje grobljima osim
onog koji predlaže grad? To propisuju zakoni. Nema drugog rješenja. Zašto niste podnijeli pisani
amandman s pravnim temeljem koji bi eventualno bio prihvaćen?
Miljenko Pavlaković neće više napominjati. Potpisi su donijeti, kao i Odluke odbora, ti ljudi su
potpisali svoje i na to imaju pravo. Postoje mogućnosti, na ovom Gradskom vijeću je da donese
Odluku prema svojoj savjesti.
Irena Strmečki Šlat vezano za navode tko može obavljati djelatnosti, kazala je da niti udruge niti
mjesni odbori ne mogu obavljati tu djelatnost, citira zakonsku odredbu.
Miljenko Pavlaković – mogućnosti postoje, neka se o tome raspravlja. Da, mora biti registrirana u
sklopu JLS, no određeni načini postoje. Donesimo Odluku pa je na građanima da učine što će učiniti.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarskog daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća su većinom glasova donijeli
ODLUKU
o upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarskog
Odluka o upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarsko prilaže se zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
15. Točka dnevnog reda:
PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA
UREĐENJA „PEČKARICA“ U JASTREBARSKOM
Željka Kovačić poziva Marijana Meštrića da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke.
Marijan Meštrić usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke. Planovi će se financirati od strane fizičkih i
pravnih osoba koje su predale zahtjeve za izmjenom.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u
Jastrebarskom, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ODLUKU
o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom
Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
16. Točka dnevnog reda:
PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI I. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA
UREĐENJA „MAČEKOVA-ZDIHOVAČKA“
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Željka Kovačić poziva Marijana Meštrića da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke.
Marijan Meštrić usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „MačekovaZdihovačka“, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ODLUKU
o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja „Mačekova-Zdihovačka“
Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Mačekova-Zdihovačka“ prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
17. Točka dnevnog reda:
PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA GRADA JASTREBARSKOG
Željka Kovačić poziva Dražena Vinšćaka predsjednica Odbora za komunalne djelatnosti,

prostorno uređenje i zaštitu okoliša da podnese Izvješće.
Dražen Vinšćak kazao je da je Odbor konstatirao da je omaškom došlo do unosa krivih
oznaka u prijedlog Odluke. U prijedlogu Odluke o donošenju VII. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog, u članku 8. stavku 2. točka 2. mijena se i
glasi:
-„Željezničke građevine s pripadajućim građevinama, postrojenjima i uređajima osim
industrijskih kolosjeka)-pruge za međunarodni promet (pruge velikih učinkovitosti)
- Mađarska-Koprivnica-Dugo Selo-Zagreb-Oštarije-Rijeka (pruga koridora RH 1).“
Zvonimir Novosel se kao predlagač izjašnjava da prihvaća izmjenu, te iste postaju sastavni dio
Prijedloga Odluke.
Željka Kovačić poziva Marijana Meštrića da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke.
Marijan Meštrić usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke.
Predstavnik izrađivača plana, g. Hrvoje Kujundžić pojašnjava prezentacijom izmjene i dopune.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada
Jastrebarskog, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ODLUKU
o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Jastrebarskog
Odluka o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
18. Točka dnevnog reda:
PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU IV. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA
UREĐENJA „JUŽNA ZONA U JASTREBARSKOM“
Željka Kovačić poziva Marijana Meštrića da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke.
Marijan Meštrić usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južna zona u
Jastrebarskom“, daje se na glasovanje.
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Članovi gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ODLUKU
o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog
plana uređenja „Južna zona u Jastrebarskom“
Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južna zona u Jastrebarskom“
prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
19. Točka dnevnog reda:
PRIJEDLOG ODLUKE O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI
(K.Č.BR. 18345 K.O. ČEGLJE)
Željka Kovačić pozvala je Marijana Meštrića da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke.
Marijan Meštrić usmeno je obrazložio Prijedlog Odluke.
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (k.č.br. 18345 k.o. Čeglje),
daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (k.č.br. 18345 k.o. Čeglje)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (k.č.br. 18345 k.o. Čeglje) prilaže se
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
20. Točka dnevnog reda:
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA I
PRIREZU POREZU NA DOHODAK
Željka Kovačić kazala je da je matični Odbor raspravio Prijedlog Odluke te dao negativno mišljenje.
Filip Tončić kao predlagatelj podnio je u propisanom obliku Prijedlog Odluke. Poziva ga da dodatno
obrazloži svoj prijedlog.
Filip Tončić je dodatno usmeno obrazložio Prijedlog Odluke.
Otvorena je rasprava.
Zvonimir Novosel pohvaljuje rad gradskog vijećnika, jer tako se daju prijedlozi a ne samo raspravom,
nego na način propisan poslovnikom. Analizirajući, daje stav. Najavljena je reforma poreznog sustava
koja bi trebala rasteretiti građane, no stav HSS-a na državnom nivou je bio protiv toga a istu stvar
predlaže lokalno. Služba za financije kalkulirala je da bi Grad izgubio preko milijun kuna donošenjem
ove Odluke. Proanalizirao je efekt na bruto plaće građana. Nije za to da se prihvati ovaj prijedlog jer
oba poteza zbrojno bi uzdrmala gradski proračun. Brani stav Vlade RH, konstatira da su najveći
potrošači Županije i apelira da i oni posegnu za rezovima. Nakon rekonstrukcije koju predlaže Vlada,
biti će još teže, morat ćemo se prilagoditi. Predlaže da Vijeće ne prihvati ovu Odluku.
Filip Tončić konstatira da stav HSS-a prema reformi Vlade RH možda nije tema za Vijeće. Slaže se
da će prijedlog Vlade donijeti građanima a uzeti jedinicama lokalne samouprave, kao i njegov
prijedlog. Misli da mjesta za štednju u Jaski još uvijek ima. Nabraja mogućnosti uštede. Ljudima koji
nemaju, i mali iznos puno znači. Zato je to nešto što mi možemo izglasati. Kad bude na dnevnom redu
Prijedlog Proračuna, dati će svoj prijedlog ušteda.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima i prirezu porezu na
dohodak, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća većinom glasova nisu donijeli Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o
gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak.
21. Točka dnevnog reda:
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA
JASTREBARSKOG
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Željka Kovačić kao predsjednica matičnog Odbora podnosi izvješće:
Na natječaj za dodjelu Javnih priznanja Grada Jastrebarskog za 2014. godinu u roku je pristiglo 9
prijedloga, od toga jedan u kategoriji „Nagrada za životno djelo“, šest prijedloga u kategoriji „Plaketa
Grada Jastrebarskog“ i dva prijedloga u kategoriji „Nagrada Grada Jastrebarskog“.
Javno priznanje „Nagrada za životno djelo Grada Jastrebarskog“
1. Predlagatelji Zdenko Vuković Cena, dr. F. Tuđmana 106; Josip Balaško, A. Vancaša 3;
Brankica Radić, Bana J. Jelačića 10; Krešimir Radić, Bana J. Jelačića 10 i Stjepan
Puhar, Kolodvorska 2 predlažu gospodina Miju Kelečića iz Jastrebarskog, Bana T. E.
Bakača 50 za dodjelu javnog priznanja Grada Jastrebarskog u kategoriji „Nagrada za životno
djelo Grada Jastrebarskog“, s obrazloženjem da je gospodin specijalista anesteziologije i
reanimatologije, te subspecijalist intenzivne medicine. Radni vijek uglavnom je provodio u
Zagrebu a od sljedeće godine ide u zasluženu mirovinu. Između ostalog, bio je član mobilne
kirurške ekipe Kriznog stožera Hrvatske za vrijeme Domovinskog rata, te je nosilac
Spomenice Domovinskog rata. Mijo Kelečić pomagao je u svom radnom vijeku mnogim
Jaskancima bez obzira da li ih je osobno poznavao ili nije, te je postao dobri duh našeg grada,
mnogima omogućivši svojim zalaganjem liječenje, smještaj, operacije i ostalo. Živi za svoje
ljude i za svoj grad. Odabirom zvanja kojim se bavi i koje je prihvatio kao poslanje i
zadovoljstvo u potpunosti je pokazao svoju humanost i altruizam. Nikad nije osjetio potrebu
za javnim isticanjem i priznanjima, i za njega se slobodno može reći da je „Majka Tereza
Jastrebarskog“, što je dokazao mnogim svojim postupcima. Aktivno je sudjelovao u
sportskom životu Jastrebarskog kao član NK Jaske i njegovo ime vezano je za jedan od većih
seniorskih uspjeha iz ranih sedamdesetih godina. Za sportska dostignuća nagrađivan je
zahvalnicama i priznanjima. Sukladno navedenom, predlagatelji smatraju da je kao
dugogodišnji liječnik i naš sugrađanin nesebično pomagao mnogim mještanima prilikom
rješavanja zdravstvenih problema.
Javno priznanje „Plaketa Grada Jastrebarskog“
1. Predlagatelj Udruga Policije branitelja Jastrebarsko, Ivane Brlić Mažuranić 1 predložila
je gospodina Čedomila Všetečku, Tadije Smičiklasa 1 iz Jastrebarskog za dodjelu javnog
priznanja „Plaketa Grada Jastrebarskog“, s obrazloženjem da se predloženik kao hrvatski
branitelj i dragovoljac Domovinskog rata bezrezevno stavio na raspolaganje u obranu
domovine od samog početka ratne agresije na RH-u. Posebno ističu njegovu izuzetno veliku i
značajnu ulogu 1990. godine u prikupljanju naoružanja, okupljanja i organizaciji ljudi
spremnih na aktivno djelovanje u zaštiti suvereniteta i opstojnosti tek rođene države Hrvatske.
16.8.1991. preuzima zapovjedništvo 1. satnije 61. bojne Zbora Narodne Garde Jastrebarsko, a
4.10.1991. godine sa satnijom odlazi na prvu crtu obrane bojišnice na rijeci Kupi. Nešto
kasnije te godine preuzima zapovjedništvo 61. bojne, a 30.11.1991. godine postavljen je za
načelnika stožera 140. brigade HV-e Jastrebarsko, sve do njene demobilizacije. Iste godine
unaprijeđen je u čin pukovnika te je odlikovan Spomenicom Domovinske zahvalnosti.
Povodom 15. Obljetnice osnutka i ustrojavanja Oružanih snaga RH-e, 140. brigada prima
2006. godine odlikovanje „Red Nikole Šubića Zrinskog“ za iskazano junaštvo njihovih
pripadnika u Domovinskom ratu, u čiji je doprinos i g. Všetečka nedvojbeno ugradio dio svog
znanja, iskustva i žrtve. Nakon završetka Domovinskog rata g. Všetečka aktivno je uključen u
društveni život našeg Grada, u zaštiti i promoviranju istine i istinskih vrijednosti proizašlih iz
obrane Republike Hrvatske. Ističe se doprinosom u razvoju športa – posebno streljaštva i
ribolova te lovnog turizma. Na dan kada se slavi Dan Grada – 13.11., g. Všetečka je aktivno
sudjelovao u osiguranju i spremnosti borbenog djelovanja obrane Grada Jastrebarskog
prilikom odlaska agresorske JNA iz Jastrebarskog, te time zaslužuje biti prvi među jednakima
i posvećeni domovini, ističući jedinstvo i zaslužnost pojedinaca bez obzira na pripadnost
udruzi.
2. Predlagatelji Zoran Savić, Zeleni Gaj 2, Jastrebarsko i Hrvatska narodna stranka –
liberalni demokrati, Podružnica Jastrebarsko, Vladka Mačeka 2, Jastrebarsko predložili
su gospodina Franju Medvedovskog, Zdihovačka 31a, Jastrebarsko za dodjelu javnog
priznanja „Plaketa Grada Jastrebarskog“, s obrazloženjem da je kao mlad čovjek radi
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ekonomskih i političkih razloga otišao na rad u Francusku, gdje se nakon nekog vremena
stjecajem okolnosti priključuje Legiji stranaca, gdje stječe dočasničko zvanje, francusko
državljanstvo i vojnu mirovinu. U to vrijeme stanovao je na Polineziji, na otoku Tahiti gdje i
zasniva obitelj. Nakon osamostaljenja Hrvatske vraća se u domovinu i stavlja na raspolaganje
Republici Hrvatskog s vojnim znanjem i vještinama koje je stekao u francuskoj Legiji
stranaca. Aktivno sudjeluje u Domovinskom ratu te je odlikovan Spomenicom Domovinskog
rata, a 1992. godine dobiva čin natporučnika Hrvatske vojske. Nakon završetka rata, aktivno
se uključuje u društveni život u različitim interesnim područjima: streljaštvo (trener i sudac),
Udruga Jasličara – kroz što promovira motive stare Jaske i način života za što je Udruga
primila 1. nagradu na međunarodnoj izložbi jaslica u Rimu. Nadalje, kolekcionar je etno stvari
vezanih za Jaskansku prošlost te posjeduje zavidnu zbirku starina, u sklopu čega surađuje s
više udruga i muzeja. Član je udruge Hrvatski kolekcionar iz Rijeke, te član Numizmatičara
Hrvatske Zagreb, te Ribolovnog društva Jastrebarsko. Pored navedenog član je mnogih drugih
udruga i klubova, što ga čini aktivnim članom društvene zajednice. Osnivač je i udruge kluba
61. samostalne bojne ZNG Jastrebarsko 1991. Angažirao se u suradnji s MUP-om RH na
edukaciji mladih u opasnostima oružja i raznih minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz
Domovinskog rata.
3. Predlagatelj Ogranak Matice hrvatske u Jastrebarskom predlaže gospodina Nikolu
Žunca, Vladka Mačeka 80, Jastrebarsko za dodjelu javnog priznanja „Plaketa Grada
Jastrebarskog“, s obrazloženjem da je značajna osoba u društvenom, pravosudnom, kulturnom
i sportskom životu grada Jastrebarskog i jaskanskog kraja. U Jastrebarskom je završio
osnovnu školu, gimnaziju u Karlovcu a Pravni fakultet u Zagrebu. Kao pravnik radio je u
Slunju (tadašnja općinska uprava) i Karlovcu (Opće trgovačko poduzeće), ali je većinu radnog
vijeka proveo u rodnom gradu. Istinski doajen jaskanskog pravosuđa i pravne struke, ostavio
je neizbrisiv trag u svim vidovima pravničkog djelovanja. Radio je u tadašnjoj općinskoj
upravi kao imovinsko-pravni referent, savjetnik za komunalne i privredne poslove te kao
predsjednik Općinskog komiteta za privredu. Bio je javni pravobranitelj i sudac Općinskog
suda Jastrebarsko. I danas je istaknuti odvjetnik, a odvjetničku karijeru započeo je kao
suradnik legendarnog jaskanskog odvjetnika Jurja Rendulića. Već godinama vodi vlastiti
odvjetnički ured. I u svojem slobodnom vremenu Nikola Žunac je ostvario mnoge značajne
uspjehe. Njegova rodna kuća i dvorište obitelji Žunac desetljećima su bili pravi dom
nogometaša „Jaske“, „Jastreba“ i svih momčadi koje su gostovale na Sajmištu. Iskreni
zaljubljenik u svoj grad i voljeni jaskanski kraj, godinama je bio predsjednik Mjesne zajednice
Jastrebarsko, koja je u tom razdoblju ostvarila mnoge zapažene rezultate. Osnivač i igrač
Nogometnog kluba „Jastreb“, trostrukog pobjednika općinske Ljetne lige (1963, 1965, 1966)
te igrač Nogometnog kluba „Jaska“. Jedan je od osnivača i prvi predsjednik Akademskog
kluba Jastrebarsko, rasadišta mnogih jaskanskih kulturnih i sportskih društava (kazalište,
tamburaški orkestar, rukometni, stolnoteniski i šahovski klub) i nositelja brojnih kulturnih i
sportskih priredbi. Istaknuti član DVD Jastrebarsko, viši vatrogasni časnik i predavač na
brojnim vatrogasnim tečajevima, bio je godinama potpredsjednik društva i jedan od
najzaslužnijih za njegov napredak i razvoj u razdoblju od 1966. do 1990. Veliki prijatelj
planinarenja, godinama je bio istaknuti član i potpredsjednik Hrvatskog planinarskog društva
Jastrebarsko, a djelovao je i kao predsjednik Kinološkog društva Jastrebarsko. Bio je jedan od
pionira višestranačja u našem gradu, jedan od osnivača i prvi predsjednik općinskog Ogranka
Hrvatske narodne stranke.
4. Nogometni Klub Jaska iz Jastrebarskog predlaže posmrtno gospodina Tomislava Mirka
Pernara za dodjelu javnog priznanja „Plaketa Grada Jastrebarskog“ s obrazloženjem da je bio
legendarni nogometaš i trener NK „Jaske“. Stanovnik našega grada postao je 1942. Kao i
mnogi drugi velikani jaskanskog nogometa prve dodire s loptom imao je kraj željezničke
stanice. Boje Nogometnog kluba Jaska branio je od djetinjstva, od 1952. do 1961. i potom od
1967. do kraja igračke karijere, 1971. Nakon toga bio je izuzetno uspješan trener „Jaske“, s
kojom je 1973. osvojio prvenstvo Karlovačkog podsaveza i ostvario plasman u Međuligu
Karlovac-Kutina-Sisak. Kao igrač s uspjehom je od 1961. do 1967. igrao za zagrebačke
nogometne klubove „Grafičar“, „Poštar“ i „Špartu“, a kao veteran i za „Lokomotivu“. U
općinskog Ljetnoj ligi nastupao je za „Željezničar“ i „Jastreb“. Ostavio je neizbrisiv trenerski

19

trag i u „Jamnici“ iz Pisarovine, u zlatnoj pionirskoj momčadi „Jaske“ 1982/83, u
„Cvetkoviću“, „Vinogradaru“ i u malonogometnoj momčadi „Veseli dečki“. Cijeli radni vijek
proveo je kao djelatnik zagrebačkog PTT-a. Mirko Pernar (1936-2014), od svojih suigrača od
milja zvan i „Švabo“, bio je bez sumnje jedan od najboljih igrača „Jaske“ u njezinoj dugoj
povijesti, izvanredan na mjestu zadnjeg veznog igrača i stopera, sjajne tehnike, igre glavom i
čvrstine u duelu, uvijek pouzdan, smiren i nenadmašan u pozicionoj igri. Kao trener bio je
istinski znalac i autoritet, vrhunski taktičar, pedagog i motivator, naročito nadahnut u radu s
najmlađim uzrastima. Bio je omiljen suigrač, učitelj i prijatelj, a u slobodno vrijeme strastveni
ribič, član Sportskog ribolovnog društva Jastrebarsko i Sportskog ribolovnog društva
Draganić. Njegove zasluge za razvoj nogometnog sporta u našem gradu i cijelom jaskanskom
kraju su neizmjerne.
5. Udruženje obrtnika Jastrebarsko, Tadije Smičiklasa 3, Jastrebarsko predlaže gospodina
Tomu Bubanovića, Vladka Mačeka 49, Jastrebarsko za dodjelu javnog priznanja „Plaketa
Grada Jastrebarskog“ s obrazloženjem da je rođen 02. listopada 1952. godine u mjestu Hrlići u
Slavetiću, osnovnu školu završio je 1967. godine u Pribiću a zanat za autoelektričara završio
je u Zagrebu. Nakon završetka školovanja vratio se u Pribić, a 1976. otvara vlastiti obrt pod
nazivom Autoprijevoz Bubanović Tomo. Svoje dugogodišnje znanje i iskustvo prenio je na
sinove kao stručni učitelj, gdje vlastitim primjerom utječe i prihvaća ih kao ravnopravne
sudionike u obrazovnom procesu , prenoseći stručne kompetencije tako da su i sinovi ostali u
istom poslu. Sudjeluje u raznim aktivnostima grada i humanitarnim akcijama za koje dobiva
razna priznanja. Kvalitetan i marljiv rad, upornost, društvena aktivnost prepoznati su i
nagrađeni brojnim nagradama i zahvalnicama. U rad Udruženja obrtnika Jastrebarsko aktivno
se uključio 2000. godine, kada postaje član Poslovnog odbora Sekcije autoprijevoznika, a u
tijelima udruženja sudjelovao je sve do odlaska u mirovinu 2013., a obnašao je i dužnost
člana Skupštine i člana Nadzornog odbora Udruženja. Svojim primjerom i radom potaknuo je
mnoge kolege da se uključe u akcije, te da aktivno sudjeluju u tijelima udruženja i sekciji
prijevoznika. Sudjelovao je u svim radnim i dobrotvornim akcijama koje je organiziralo
udruženje obrtnika, dobrovoljno se uključio u humanitarnu akciju «Budi mi prijatelj - i ja
želim biti majstor» u izgradnji obrtničke radionice za Danijela Tončića iz Gorice Svetojanske,
koju je provodilo udruženje obrtnika. Dobio je Zlatnu plaketu - priznanje za 40 i više godine
osnivanja obrta za dugogodišnji doprinos u očuvanju tradicije obrta i promidžbu obrtništva.
Udruženje obrtnika Jastrebarsko 2013. godine povodom odlaska u mirovinu dodijelio mu je
Zahvalnicu za osoban doprinos i sudjelovanje u radu tijela udruženja. Za vrijeme
Domovinskog rata dragovoljno se uključio sa svojom prijevozničkom djelatnosti i pomažući u
obrani lijepe naše. Nesebično i hvalevrijedno uključio se u humanitarnu akciju pomoći za
potrebe stanovnika poplavljenih područja u Slavoniji, vršeći transport sijena i žitarica, te ovim
činom pokazao veliko srce, izuzetnu društvenu odgovornost i spremnost na pomoć, kada je to
najpotrebnije. Predloženik je kao vrijedan gospodarstvenik, istaknuti kulturni i društveni
djelatnik dao je značajan doprinos razvoju i unapređenju obrta, a svojim upornim i poštenim
radom postao je primjerom čestitog i uspješnog, prvenstvo čovjeka, potom i obrtnika, te
sveukupnim ostvarenim rezultatima doprinio razvoju i unapređenju gospodarskog i
društvenog razvitka Grada Jastrebarskog i šire.
6. Predlagateljice Iva Sirovica, Donji Desinec 15; Nada Jurković, Donji Desinec 170 –
djelatnica OŠ „Ljubo Babić“ Jastrebarsko i Nađa Brlek, Okićka 1, Klinča Sela –
djeltanica OŠ „Ljubo Babuć“ Jastrebarsko predlažu gospođu Olgu Obradović, Braće
Kazić 7, Jastrebarsko za dodjelu javnog priznanja „Plaketa Grada Jastrebarskog“ s
obrazloženjem da je u Zadru, gdje je i rođena, završila Pedagošku akademiju – engleski jezik.
Nakon završene akademije dolazi u Jastrebarsko kao nastavnica engleskog jezika u OŠ
„Vladimir Nazor“ u Pisarovini gdje je radila pet godina. Nakon toga s radom nastavlja na
polovicu radnog vremena u OŠ „Kardinal Alojzije Stepinac“ u Krašiću a drugu polovicu
radnog vremena radi u OŠ „Ljubo Babić“ u Jastrebarskom gdje je ostala do svog umirovljenja
1.9.2014. godine. Svojim predanim radom u školi postigla je s učenicima zapažene rezultate
na županijskim i državnim natjecanjima iz znanja engleskog jezika. Odradila je ukupno 43
godine radnog staža, neumorno, s ljubavlju prema djeci, i odgojila je mnoge generacije
učenika prenoseći na njih znanje stranog jezika ali i jednako tako na njih je prenosila životne
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vrline – ljubav, marljivost, praštanje, vedrinu duha. Posebno omiljena kod djece koja su joj od
srca dala nadima najdražeg „tičera“. Aktivna je u društvenom životu kroz rad humanitarne
udruge žena „Iva“ te kroz obnovljeni Pjevački zbor „Javor“. Krase ju vedrina, borbenost,
plemenitost i još uvijek je idol osobe kakav bi trebao biti.
Javno priznanje „Nagrada Grada Jastrebarskog“
1. Predlagatelj Udruga slijepih Zagreb, Draškovićeva 80/III uz preporuku voditeljice
tiskare COO „Vinko Bek“ gđe. Jasmine Bele iz Zagreba predlažu gospodina Nikolu
Rundeka iz Ivančića 87, Gorica Svetojanska za dodjelu javnog priznanja „Nagrada Grada
Jastrebarskog“ s obrazloženjem da je član navedene Udruge, od rođenja visoko slabovidan,
danas djelatnik COO „Vinko Bek“ svojim primjerom pokazao kako osoba s dvostrukim
oštećenjem vida i sluha može biti društveno uključena, doprinositi senzibilizaciji javnosti za
probleme osoba s invaliditetom i pomoći u rušenu predrasuda o ovoj skupini društva. Svojim
profesionalnim radom korektora za brajevo pismo u tiskari realizirao je prilagodbu velikog
broja udžbenika za slijepe učenike u Hrvatskoj. Ujedno svojim znanjem s područja novih
tehnologija i njihove prilagodbe za slijepe pomogao je velikom broju djece u našoj zemlji u
prilagodbi računala, pomagala i druge opreme te je na taj način doprinio njihovoj integraciji u
svakodnevni život. Zadnjih godina redovno sudjeluje u natjecanjima iz čitanja brajevog pisma
i osvaja prve nagrade za lijepo i izražajno čitanje. Uz to, ponekad piše i pjesme, no otkad radi
manje piše. Nije klonuo duhom i njegova zdravstvena oštećenja nisu prepreka da se služi
računalom, mobitelom i slično, veseo je, otvoren, i svaku životnu situaciju prihvaća kao
izazov, te hrabro kroči kroz život uzdignute glave, komunikativan je i vrlo zanimljiv
sugovornik.
2. Glazbena škola Jastrebarsko, dr. F. Tuđmana 9, Jastrebarsko predlaže Kvartet
saksofona „Papandopulo“ – članovi: Nikola Fabijanić, Goran Jurković, Tomislav Žužak
i Goran Tudor za dodjelu javnog priznanja „Nagrada Grada Jastrebarskog“ s obrazloženjem
da u tom kvartetu sviraju mladi umjetnici, Nikola Fabijanić - sopran saksofon, Goran Jurković
- tenor saksofon, Tomislav Žužak - bariton saksofon i Gordan Tudor - alt saksofon koji su
diplomirali na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a nakon diplome nastavili usavršavanje u
„svijetu“ te nakon povratka nastavili stečeno znanje prenositi učenicima u našim glazbenim
školama i Muzičkim akademijama (Zagreb, Split,N.Sad). Snimivši album pod
nazivom“Papandopulo“, nominirani su u pet (5) kategorija za nagradu „Porin“ te su osvojili
„Porin“-a za najbolju novu kompoziciju koja se nalazi na ovom albumu. Sam album je
najprodavaniji album klasične glazbe zadnjih nekoliko godina. Glazbena škola Jastrebarsko
predlaže ovaj kvartet i zato što su u suradnji s našom školom, a u okviru udruge “Diapason“,
pokrenuli seminar za mlade saksofoniste koji smo nazvali Škola saksofona u Jaski, koja je već
postala međunarodna manifestacija. Zahvaljujući ovim mladim, ambicioznim ljudima, kroz
Glazbenu školu Jastrebarsko i sam Grad Jastrebarsko, prošla su vrhunska svjetska imena iz
glazbenog svijeta a posebno iz svijeta saksofona, od Austrije, Slovenije, Francuske, SAD-a pa
čak Japana. Zahvaljujući tome i Grad Jastrebarsko i Glazbena škola Jastrebarsko postaju
poznato mjesto u svijetu glazbe, gdje se nešto lijepo i kvalitetno događa. Još veće mi je
zadovoljstvo predložiti ovaj kvartet za nagradu Grada, što su Tomislav Žužak i Nikola
Fabijanić bili moji učenici od osnovne i srednje škole, sve do Akademije i već onda osvajali
brojne, prve nagrade na ondašnjem „saveznom“ nivou. Goran Jurković je pak učenik Nikole
Fabijanića a prve saksofonističke „korake“ napravio je u našoj Glazbenoj školi u koju se
nakon završenog studija vratio kao vrstan učitelj i počeo osvajati mnoge nagrade i priznanja s
našim učenicima.
Nakon rasprave, članovi Odbora donijeli su
I.
ZAKLJUČAK
o dodjeli „Nagrade za životno djelo Grada Jastrebarskog“
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Predlaže se Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog da MIJI KELEČIĆU iz Jastrebarskog, Bana
T. E. Bakača 50 u znak javnog priznanja za osobite uspjehe, ostvarenja i zasluge u radu a povodom
Dana Grada Jastrebarskog dodjeli „Nagradu za životno djelo Grada Jastrebarskog“.
II.
ZAKLJUČAK
o dodjeli „Plakete Grada Jastrebarskog“
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog da u znak javnog priznanja za osobite
uspjehe, ostvarenja i zasluge u radu a povodom Dana Grada Jastrebarskog dodjeli „Plaketu Grada
Jastrebarskog“:
1. ČEDOMILU VŠETEČKOM;
2. FRANJI MEDVEDOVSKOM;
3. NIKOLI ŽUNCU;
4. TOMISLAVU MIRKU PERNARU (posmrtno);
5. TOMI BUBANOVIĆU i
6. OLGI OBRADOVIĆ
III.
ZAKLJUČAK
o dodjeli „Nagrade Grada Jastrebarskog“
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog da u znak javnog priznanja za osobite
uspjehe, ostvarenja i zasluge u radu a povodom Dana Grada Jastrebarskog dodjeli „Nagradu Grada
Jastrebarskog“:
1. NIKOLI RUNDEKU;
2. KVARTETU SAKSOFONA „PAPANDOPULO“
IV.
ZAKLJUČAK
o visini novčanog iznosa za javno priznanje „Nagrada za životno djelo Grada Jastrebarskog“
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog da se dobitniku „Nagrade za životno djelo
Grada Jastrebarskog“ isplati i novčana nagrada u iznosu od 5.000,00 kn (slovima: pettisućakuna).
Nakon podnošenja izvješća matičnog Odbora, pristupa se pojedinačnom glasovanju:
Otvorena je rasprava.
Marijan Bernat kazao je da uz dužno poštovanje svima koji su do danas dobili priznanja u sve tri
kategorije, i svima koji su tu, trebalo bi donijeti kriterije o dodijeli nagrada. Troši se desetke tisuća
kuna da se dodijele nagrade a to se radi rutinski. Po njegovom mišljenju, trebalo bi dodijeliti
maksimalno pet nagrada. Predlaže da se razmisli i da imamo na godinu samo pet nagrada.
Željka Kovačić poziva na suradnju, Odbor za dodjelu javnih priznanja krenuo u rasprave oko izmjena
i dopuna predmetne Odluke. U tri sastanka nisu uspjeli doći do izmjena pa poziva članove Gradskog
vijeća da putem maila ili poštom, po mogućnosti do kraja studenog dostave svoje prijedloge za
izmjene i dopune, pa da dođemo do kriterija, što nije jednostavan posao.
Ignac Smetko s obzirom da imamo ispred sebe imena i prezimena ovogodišnjih kandidata za dodjelu
Javnih priznanja, apelira da večeras ne pokušavamo komentirati da li netko zaslužuje ili ne zaslužuje
to priznanje. Pozdravlja kandidaturu g. Kelečića.
Zaključena je rasprava.
Prijedlog da se g. Miji Kelečiću iz Jastrebarskog dodjeli javno priznanje „Nagrada za životno
djelo Grada Jastrebarskog“ daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
o dodjeli „Nagrade za životno djelo Grada Jastrebarskog“
Zaključak o dodjeli „Nagrade za životno djelo Grada Jastrebarskog“ prilaže se zapisniku te čini njegov
sastavni dio.
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Prijedlog da se g. Čedomilu Všetečkom, g. Franji Medvedovskom, g. Nikoli Žuncu, g.
Tomislavu Mirku Pernaru (posmrtno), g. Tomi Bubanoviću i gđi. Olgi Obradović, svi iz Jastrebarskog,
dodijeli javno priznanje „Plaketa Grada Jastrebarskog“, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
o dodjeli „Plakete Grada Jastrebarskog“
Zaključak o dodjeli „Plakete Grada Jastrebarskog“ prilaže se zapisniku te čini njegov sastavni dio.
Prijedlog da se g. Nikoli Rundeku iz Ivančića, te Kvartetu saksofona „Papandopulo“ dodijeli
javno priznanje „Nagrada Grada Jastrebarskog“, daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
o dodjeli „Nagrade Grada Jastrebarskog“
Zaključak o dodjeli „Nagrade Grada Jastrebarskog“ prilaže se zapisniku te čini njegov sastavni dio.
Prijedlog da se dobitniku javnog priznanja „Nagrada za životno djelo Grada Jastrebarskog“
isplati i novčana nagrada u iznosu od 5.000,00 kn (slovima:pettisućakuna), daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
o visini novčanog iznosa za javno priznanje „Nagrada za životno djelo Grada Jastrebarskog“
Zaključak o visini novčanog iznosa za javno priznanje „Nagrada za životno djelo Grada
Jastrebarskog“ prilaže se zapisniku te čini njegov sastavni dio.
22. Točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA MJESEC LIPANJ 2014.
GODINE
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2014. godine daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2014. godine
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2014. godine prilaže se zapisniku te čini
njegov sastavni dio.
23. Točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA MJESEC SRPANJ 2014.
GODINE
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2014. godine daje se na glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2014. godine
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Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2014. godine prilaže se zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
24. Točka dnevnog reda:
IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA MJESEC KOLOVOZ 2014.
GODINE
Otvorena je rasprava.
Zaključena je rasprava.
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2014. godine daje se na
glasovanje.
Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su donijeli
ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2014. godine
Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2014. godine prilaže se zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
25. Točka dnevnog reda:
RAZNO
Vinšćak Dražen molio bi da se dostave vijećnicima izvješća grobnih odbora, sa svim financijskim
izvješćima za posljednje tri godine.
Miljenko Pavlaković da li to znači da prihvaćamo legalnost grobnih odbora?
Željka Kovačić poziva nazočne na polaganje vijenaca na groblju u Jastrebarskom povodom Dana
neovisnosti.
Dovršeno u 00:20 sati.
ZAPISNIČARKA:
Sonja Pukšar

PROČELNICA:
Maja Lovretin, dipl. iur.

PREDSJEDNICA:
Željka Kovačić, prof.
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