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ZAPISNIK 

 

s 13. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, 

održane 16. studenog 2016. godine, u 18,15 sati u Gradskoj vijećnici,  Strossmayerov trg 13, 

Jastrebarsko. 

 

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

 

NENAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Petra Pernar i Ivan Rubinić.  

 

OSTALI NAZOČNI: 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.  

 

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 12. 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 davanju suglasnosti za 

provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove nerazvrstane ceste NC 

1102 Čabdin“, 

4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odobrenja za prigodnu prodaju Milanu 

Kišan, Trg Sv. Ivana 12a, G. Desinec, Jastrebarsko, 

5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odobrenja za prigodnu prodaju Slavici 

Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko, 

6. 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 12. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 



 Zapisnik s 12. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili zapisnik s 12. sjednice Odbora za poljoprivredu, 

gospodarstvo i turizam. 

 

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

prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Jastrebarskog 

Željko Banjavčić poziva pročelnicu Irenu Strmečki Šlat da usmeno obrazloži Prijedlog. 

Irena Strmečki Šlat usmeno je obrazložila Prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna 

Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika 

koji se financiraju iz Proračuna Grada Jastrebarskog, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i 

donošenje. 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti 

za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove nerazvrstane ceste 

NC 1102 Čabdin“ 

Željko Banjavčić poziva Zdravka Režeka da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Zdravko Režek usmeno obrazlaže Prijedlog Odluke. Sve je vezano za mjeru 7 ruralnog razvoja, 

obrazlaže koji su prednosti i nedostaci nas kao kandidata za financijska sredstva, očekuje ipak 

pozitivan ishod premda ne bi trebali imati više od 35 bodova.  

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija 

postojeće i izgradnja nove nerazvrstane ceste NC 1102 Čabdin“ daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u 

projekt „Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove nerazvrstane ceste NC 1102 Čabdin“, te se upućuje 

Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 4.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odobrenja za prigodnu 

prodaju Milanu Kišan, Trg Sv. Ivana 12a, G. Desinec, Jastrebarsko 

Željko Banjavčić poziva Zdravka Režeka da usmeno obrazloži Prijedlog Odobrenja. 

Zdravko Režek usmeno je obrazložio Prijedlog Odobrenja, izdaje se za potrebe prigodne prodaje s 

parcela koje imaju izlaz na javnu površinu.  

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Milanu Kišan, Trg Sv. Ivana 12a, G. Desinec, 

Jastrebarsko daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odobrenja za prigodnu prodaju Milanu Kišan, Trg 

Sv. Ivana 12a, G. Desinec, Jastrebarsko, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 5.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odobrenja za prigodnu 

prodaju Slavici Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko 

Željko Banjavčić poziva Zdravka Režeka da usmeno obrazloži Prijedlog Odobrenja. 

Zdravko Režek usmeno je obrazložio Prijedlog Odobrenja, izdaje se za potrebe prigodne prodaje s 

parcela koje imaju izlaz na javnu površinu. Konkretno, ovdje se radi o prodaji božićnih drvaca ispred 

Super Konzuma u Jastrebarskom. 



 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Slavici Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odobrenja za prigodnu prodaju Slavici Franjetić, 

Cvetković 64, Jastrebarsko, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 4.) Razno 

/// 

 

Dovršeno u 18:30 sati. 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar        Željko Banjavčić 

 


