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ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
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Jastrebarsko, 5. srpnja 2017. 

ZAPISNIK 

 

s 1. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog, 

održane 5. srpnja 2017. godine, u 19,15 u Gradskoj vijećnici,  Strossmayerov trg 13, Jastrebarsko. 

 

NAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Ignac Smetko, Sandra Brezar, Tomislav Pavić i Anđelko Vlašić. 

 

NENAZOČAN ČLAN ODBORA: Jurica Paljug.  

 

OSTALI NAZOČNI: Željka Kovačić, predsjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog; Ivana 

Španić, v.d. pročelnice 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.  

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

Ignac Smetko otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i konstatira da je sjednici nazočno četvero od 

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

sljedeći 

DNEVNI RED: 

 

1. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o određivanju operativnih 

snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području 

Grada Jastrebarskog, 

2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Analize stanja sustava civilne zaštite 

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvještaju o provedbi Strategije razvoja Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu, 

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

gospodarstvu Grada Jastrebarsko za 2016. godinu, 

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

poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

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.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o određivanju 

operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Grada Jastrebarskog 

Ignac Smetko poziva Zdravka Režeka da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Zdravko Režek usmeno je obrazložio Prijedlog Odluke. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od 

interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Jastrebarskog daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o određivanju operativnih snaga sustava 

civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Jastrebarskog, te 

se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 2.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Analize stanja sustava civilne 

zaštite Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

Ignac Smetko poziva Zdravka Režeka da usmeno obrazloži Prijedlog Analize. 

Zdravko Režek usmeno je obrazložio Prijedlog Analize. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Analize stanja sustava civilne zaštite Grada 

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

 

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

Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

Ignac Smetko poziva Zdravka Režeka da usmeno obrazloži Izvještaj o provedbi Strategije. 

Zdravko Režek usmeno je obrazložio Izvještaj o provedbi Strategije. 

 Otvorena je rasprava. 

Ignac Smetko pita za gradnju građevine za zbrinjavanje građevinskog otpada. 

Irena Stmrečki Šlat odgovorila je kako nije bilo moguće izvesti geodestski snimak, projekt je u 

tijeku. 

Zdravko Režek dodatno obrazlaže, neke se aktivnosti iz Strategije provode vlastitim sredstvima a 

manjim dijelom iz sredstava fondova. To je često pitanje, pa zato ima potrebu to pojasniti. Da bi se 

mogle raditi aplikacije na razne natječaje, potrebno je da sve bude kompatibilno sa Strategijom, to 

vrijede i za Grad kao i za druge poslovne subjekte. Nama je „nedostatak“ u tim natječajima što smo po 

razvijenosti u grupi IV, pa već u startu dobivamo manje bodova od drugih koji su manje razvijeni. 

Tomislav Pavić pitao je za projekt koji smo imali s BIH, a odnosio se na cikloturizam, kako je 

prošao? 

Zdravko Režek odgovara da nam je za realizaciju nedostajao jedan bod, žalili smo se no nismo 

uspijeli u toj žalbi. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2016. godinu daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvještaju o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 

2016. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 



 

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

potpore gospodarstvu Grada Jastrebarsko za 2016. godinu 

Ignac Smetko poziva Zdravka Režeka da usmeno obrazloži Izvješće o izvršenju Programa. 

Zdravko Režek usmeno je obrazložio Izvješće o izvršenju Programa. 

 Otvorena je rasprava. 

Ignac Smetko konstatira da da su na dnevnom redu, manje – više, izvješća od svih proračunskih 

korisnika, no nikad nema izvješća Turističke zajednice, koja također kodisti proračunski novac, pa 

moli pojašnjenje zašto je to tako. 

Zdravko Režek obrazlaže da ne postoji zakonska obveza da izvješće Turističke zajednice treba 

usvojiti predstavničko tijelo, ali ako Gradsko vijeće to zatraži, staviti će se na dnevni red na nekoj od 

idućih sjednica. 

Ignac Smetko daje prijedlog da se na neku od idućih sjednica Gradskog vijeća usvrti i točka Izvješće 

o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice. 

Tomislav Pavić podržao je ovaj prijedlog. 

Ignac Smetko pitao je u kojoj su fazi aktivnosti za ovogodišnje Jaskanske vinske svečanosti? 

Zdravko Režek odgovara da je termin manifestacije od 7. do 10. rujna na lokaciji Sajmište, i sve 

aktivnosti idu svojim tijekom, koncept manifestacije se neće mijenjati. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarsko za 2016. 

godinu daje se na glasovanje. 

Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

 

ZAKLJUČAK 

 Daje se poztivno mišljenje o Izvješću o izvršenju Programa razvoja i potpore gospodarstvu 

Grada Jastrebarsko za 2016. 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 2016. godinu 

Ignac Smetko poziva Zdravka Režeka da usmeno obrazloži Izvješće o izvršenju Programa. 

Zdravko Režek usmeno je obrazložio Izvješće o izvršenju Programa. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog 

za 2016. 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 2016. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 6.) Razno 

/// 

 

Dovršeno u 19:45 sati. 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar        Ignac Smetko 

 


