
                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 

GRADSKO VIJEĆE 

Odbor za poljoprivredu,  

gospodarstvo i turizam 

KLASA: 021-06/16-01/10 

URBROJ: 238/12-01-16-2 

Jastrebarsko, 22. ožujka 2016. 

ZAPISNIK 

 

s 10. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, 

održane 22. ožujka 2016. godine, u 19,00 u Gradskoj vijećnici,  Strossmayerov trg 13, Jastrebarsko. 

 

NAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Željko Banjavčić, Leopold Haramija i Željko Gregorić. 

 

NENAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Ivan Rubinić i Petra Pernar. 

 

OSTALI NAZOČNI: Maja Lovretin, pročelnica Upravnog odjela i Zdravko Režek, voditelj Odsjeka, 

Irena Strmečki Šlat, pročelnica Upravnog odjela i Irena Kozlina Beg, viša referentica za opće i 

kadrovske poslove i javnu nabavu. 

 

ZAPISNIČARKA: Irena Kozlina Beg. 

 

Željko Banjavčić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i konstatira da je sjednici nazočno troje od 

petero članova Odbora te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Za današnju sjednicu predlaže 

sljedeći 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam, 

2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o određivanju poslova 

prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Jastrebarskog, 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o pristupanju Grada 

Jastrebarskog udruzi LAG „SAVA“, 

4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o produljenju trajanja 

Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2012.-2015. na vremensko razdoblje 2012.-

2016. 

5. Razno. 

 

 Otvorena je rasprava. 

Željko Banjavčić predlaže da se s dnevnog reda skine 2. točka: „Prijedlog Odluke o određivanju 

poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Jastrebarskog“, te da se doda 

točka:  „Prijedlog Odluke o prenošenju poslova iz Zakona o pogrebničkoj djelatnosti na Zagrebačku 

županiju“. Poziva pročelnicu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke.  

Irena Strmečki Šlat daje usmeno obrazloženje da Sukladno odredbama Zakona o pogrebničkoj 

djelatnosti („Narodne novine“ broj 36/15 – dalje u tekstu: Zakon), prijevoz pokojnika je dio ukupne 

pogrebničke djelatnosti koju obavljaju registrirane fizičke i pravne osobe koje ishode rješenje o 

ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti propisanih Zakonom. Odredbom članka 9. 

Zakona propisano je da iznimno preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta 

smrti do nadležne patologije ili sudske medicine iz članka 8. stavka1. podstavka 1. Zakona, za koje 

nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pogrebnik obavlja na temelju ugovora o povjeravanju 

poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave. Stavkom 2. istog članka 



propisano je da jedinice lokalne samouprave raspisuju natječaj za povjeravanje poslova prijevoza iz 

stavka 1. ovoga članka temeljem ovoga Zakona i odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika 

koji se financiraju iz proračuna jedinice lokalne samouprave. 

U međuvremenu je, i to 17. ožujka 2016. godine, nakon što su već poslani materijali za 

sjednicu, u Gradu zaprimljen dopis Zagrebačke županije u kojem se navodi da Zagrebačka županija 

ima u Proračunu za 2016. godinu osigurana sredstva za prijevoz pokojnika na obdukciju, zaključen 

Okvirni sporazum na dvije godine (2015. i 2016.) te Ugovor za 2016. godinu s jednim prijevoznikom 

(pogrebnička agencija „Pokop“), koji obavlja uslugu na području cijele Županije. Navodi se, nadalje, 

da je Zagrebačka županija voljna do kraja 2016. godine financirati usluge prijevoza za gradove i 

općine koje za to iskažu interes, s time da će jedinice lokalne samouprave koje odluče navedene 

poslove prenijeti na Zagrebačku županiju biti dužne donijeti odgovarajuću odluku sukladno članku 22. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 

129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11., 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst). 

 Slijedom navedenog, a budući da je Gradu u interesu da u 2016. godini financiranje 

preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osobe koji se nalaze na području Grada 

Jastrebarskog, od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi 

uzrok smrti bez obdukcije, vrši Zagrebačka županija, koja je za to iskazala interes i koja za to ima 

osigurana sredstava u proračunu predlažemo dopuniti dnevni red s točkom “Prijedlog Odluke o 

prenošenju poslova Zakona o pogrebničkoj djelatnosti na Zagrebačku županiju.“  

 Zaključena je rasprava. 

Prijedlog da se s dnevnog reda skine 2. točka „Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza 

pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Jastrebarskog“, daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog da se s dnevnog reda skine 2. točka 

„Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada 

Jastrebarskog“. 

 

Prijedlog da se pod rednim brojem 2. dnevni red dopuni točkom:  „Prijedlog Odluke o prenošenju 

poslova iz Zakona o pogrebničkoj djelatnosti na Zagrebačku županiju“, daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog da se pod rednim brojem 2. dnevni red 

dopuni točkom: „Prijedlog Odluke o prenošenju poslova iz Zakona o pogrebničkoj djelatnosti na 

Zagrebačku županiju“. 

 

Željko Banjavčić za današnju sjednicu predlaže konačni 

DNEVNI RED: 

 

6. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam, 

7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o prenošenju poslova iz 

Zakona o pogrebničkoj djelatnosti na Zagrebačku županiju, 

8. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o pristupanju Grada 

Jastrebarskog udruzi LAG „SAVA“, 

9. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o produljenju trajanja 

Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2012.-2015. na vremensko razdoblje 2012.-

2016. 

10. Razno. 

Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje. 

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red. 

 

Ad 1.) Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 9. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili zapisnik s 9. sjednice Odbora za poljoprivredu, 

gospodarstvo i turizam. 

 

Ad 2.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o prenošenju poslova iz 

Zakona o pogrebničkoj djelatnosti na Zagrebačku županiju. 



Željko Banjavčić konstatira da je pročelnica već sve usmeno obrazložila prilikom današnjeg 

utvrđivanja dnevnog reda, te smatra da nema potrebe ponovno obrazlagati. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o prenošenju poslova iz Zakona o pogrebničkoj djelatnosti na Zagrebačku 

županiju, daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o prenošenju poslova iz Zakona o 

pogrebničkoj djelatnosti na Zagrebačku županiju, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i 

donošenje. 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o pristupanju Grada 

Jastrebarskog udruzi LAG „SAVA“ 

Zdravko Režek usmeno obrazlaže prijedlog Odluke, podsjeća da je sa svim okolnim općinama 

Jastrebarsko formiralo LAG Jana, no taj LAG nije nikad službeno registriran iz tehničkih razloga, te 

promjenom zakonskih odredbi, koje određuju minimalan broj lokalnih jedinica koje formiraju LAG. 

Općina Pisarovina prešla je u međuvremenu u drugi LAG, a općina Klinča Sela prešla je u ovaj danas 

spomenuti LAG Sava. Nakon konzultacija unutar Gradske uprave, uputili su pismo namjere u LAG-u 

Sava, koji je održao svoju sjednicu Uprave gdje je naša zamolba pozitivno ocijenjena. 

Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Jastrebarskog udruzi LAG „SAVA“, daj se na 

glasovanje. 

Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Jastrebarskog udruzi LAG 

„SAVA“, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 4.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o produljenju trajanja 

Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2012.-2015. na vremensko razdoblje 2012.-

2016. 

Zdravko Režek usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke, u tekstualnom dijelu je obrazloženo – novi je 

izrađivač, i izrada nove Strategije je u tijeku. Studije utjecaja na okoliš predmetne Strategije je također 

pokrenuta. Sličnu odluku je donijela i Županija za produljenje važenja njihove strategije. Predlaže da 

se donese ovakva Odluka kao mjera osiguranja, jer ne možemo procijeniti da li će izrađivač za 1-2 

mjeseca završiti sa Strategijom. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke Odluke o produljenju trajanja Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 

razdoblje 2012.-2015. na vremensko razdoblje 2012.-2016. , daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Odluke o produljenju trajanja Strategije razvoja Grada 

Jastrebarskog za razdoblje 2012.-2015. na vremensko razdoblje 2012.-2016., te se upućuje Gradskom 

vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 5.) Razno 

/// 

 

Dovršeno u 19:20 sati. 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNIK 

Irena Kozlina Beg       Željko Banjavčić 

 


