
                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 

GRADSKO VIJEĆE 

Odbor za poljoprivredu,  

gospodarstvo i turizam 

KLASA: 021-06/16-01/24 

URBROJ: 238/12-01-16-2 

Jastrebarsko, 23. veljače 2016. 

ZAPISNIK 

 

s 11. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada 

Jastrebarskog, održane 11. srpnja 2016. godine, u 19,30 u Gradskoj vijećnici,  Strossmayerov 

trg 13, Jastrebarsko. 

 

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

 

OPRAVDANO NENAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Petra Pernar i Ivan Rubinić.  

 

NAZOČNA GOŠĆA: Željka Kovačić, predsjednica Gradskog vijeća 

 

OSTALI NAZOČNI: Maja Lovretin, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove, lokalnu i 

mjesnu samoupravu i financije i Zdravko Režek, voditelj Odsjeka, Irena Strmečki Šlat, 

pročelnica Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove…; Irena Kozlina Beg, viša 

referentica za opće i kadrovske poslove i javnu nabavu i Ivana Španić, viša stručna suradnica 

u Upravnom odjelu za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije. 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

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 10. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam, 

2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvještaju o provedbi Strategije razvoja 

Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Strategije razvoja Grada 

Jastrebarskog za razdoblje od 2016. do 2020. godine, 

4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa potpore 

gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarsko za 2015. 

godinu, 

5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa potpore 

poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,   

6. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 



7. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa 

potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog 

za 2016. godinu, 

8. Razno. 

 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje. 

 Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red. 

 

Ad 1.) Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i 

turizam 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 10. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili zapisnik s 10. sjednice Odbora za 

poljoprivredu, gospodarstvo i turizam. 

 

Ad 2.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvještaju o provedbi Strategije 

razvoja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

Željko Banjavčić poziva Voditelja odsjeka, g. Zdravka Režeka, da usmeno obrazloži Izvještaj. 

Zdravko Režek usmeno uvodno obrazlaže Izvještaj. Gledajući realizaciju, svega 7 projekata 

nije pokrenuto iz objektivnih razloga.  

 Otvorena je rasprava. 

Željko Banjavčić pitao je što je s Polo centrom koji je najavljivan? 

Zdravko Režek odgovorio je da je to zemljište gdje ispod Cvetkovića prema Domagoviću, 

sve u fazi otvaranja EU fondova, čeka da se završi investicija. Tu je već štala za konje, 

vježbalište za polo, no nije dovršeno. 

 Zaključena je rasprava. 

Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvještaju o provedbi Strategije razvoja Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Strategije razvoja 

Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2016. do 2020. godine 

Željko Banjavčić konstatira da su članovi Odbora primili na znanje ovaj Prijedlog, materijali 

su opširni i mnogo se može iz njega isčitati, te pohvaljuje europski pristup izradi Strategije. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2016. do 2020. 

godine daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 



 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 

razdoblje od 2016. do 2020. godine te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 4.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa 

potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarsko 

za 2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

Željko Banjavčić konstatira da je interesantno da je broj ostvarenih noćenja povećan.  

Zdravko Režek objašnjava to činjenicom da imamo stotinjak ležajeva, Pub, Jana, Ciban i 

Kolairć. Postoji interes za naš kraj. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem 

poduzetništvu Grada Jastrebarsko za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, 

obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarsko za 2015. godinu te se upućuje 

Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 5.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa 

potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

Željko Banjavčić kazao je da se javlja malo korisnika za potpore, to je zabrinjavajuće. 

Zdravko Režek odgovara da je to konstatacija, no postoji više razloga - sukladno zakonskim 

propisima daju se potpore, a ima se i otvorenih potpora iz EU fondova. Onaj tko povlači 

sredstva iz EU fondova nema se pravo prijaviti niti na gradske niti županijske potpore, ne 

dopušta se dvostruko sufinanciranje. Stroži su uvijeti. 

Željko Banjavčić kazao je da imali su katastrofu oko nasada, vezano na mraz, voćari se nisu 

snašli glede osiguranja i nisu se osigurali od mraza. Postoji li rješenje da se paralelno koristi 

stari način osiguranja i kada je donesena odluka o tome? 

Zdravko Režek daje obrazloženje, neslužbeno imamo program koji je odbren i čeka se 

službeni certifikat. Potpore se isplaćuju po tom osiguranju. Ne smijemo davati potporu putem 

osiguravajućih društava već tek nakon što korisnik uplati, isplata potpra biti će slaba u prvom 

dijelu godine, realizacija će biti jača prema kraju godine. 

Željko Banjavčić kazao je da se osiguranja ugovaraju u vrijeme kad nema novca, i zato se 

mnogi ne osiguravaju i to su problemi. 

 Zaključena je raspava. 

 Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i 

ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2015. godinu te se upućuje Gradskom vijeću na 

raspravu i usvajanje. 

 

Ad 6.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna 

Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

Željko Banjavčić poziva pročelnicu Maju Lovretin da usmeno obrazloži Prijedlog. 



Maja Lovretin usmeno obrazlaže Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 7.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna 

Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu 

 Otvorena je rasprava. 

Željko Banjavčić konstatira da bi se dalo raspravlajti o ovom Programu, konstatira da su 

sredstva mala. Kreditne linije i zajmovi - kako se mogu realizirati? 

Zdravko Režek odgovara da se Grad uključio u drugi projekt sufinanciranja kamata za 

poduzetničke kredite - Kreditom do uspjeha, što je detaljnije obrazložio, sve ovisno o vrsti 

ulaganja. Još je otvoren natječaj u Zagrebačkoj županiji gdje se poduzetnik javlja s 

poduzetničkom idejom, banka je ta koja odobrava ili ne kredit, i tada poduzetnik ostvaruje 

pravo na potporu. Dakle sve kreće preko natječaja Zagrebačke županije.  

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i 

srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa potpore 

gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2016. 

godinu te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 8.) Razno 

/// 

 

Dovršeno u 20:00 sati. 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar        Željko Banjavčić 

 


