
                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

 

  GRAD JASTREBARSKO 

GRADSKO VIJEĆE 

Odbor za poljoprivredu,  

gospodarstvo i turizam 

KLASA: 021-06/15-01/35 

URBROJ: 238/12-01-15-2 

Jastrebarsko, 21. prosinac 2015. 

ZAPISNIK 

 

sa 8. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada 

Jastrebarskog, održane 21. prosinca 2015. godine, u 18,00 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, Ivana Španić, viša stručna 

suradnica i 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 sa 7. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam, 

2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o II. Izmjenama i 

dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, 

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

potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog 

za 2015. godinu, 

4. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Proračuna Grada Jastrebarskog 

za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 2017.-2018. godinu, 

5. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa razvoja i potpore 

gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu, 

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

(Slavica Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko), 

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

(Mijo Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska), 

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

(Zvonko Budinšćak, Malunje 31a, Jastrebarsko), 

9. 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 6. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i 

turizam 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 6. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam daje se na 

glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili zapisnik s 6. sjednice Odbora za 

poljoprivredu, gospodarstvo i turizam. 

 

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

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 

Željko Banjavčić poziva pročelnicu Maju Lovretin da usmeno obrazloži Prijedlog Odluke. 

Maja Lovretin usmeno je obrazložila Prijedlog Odluke, te kazala da je o tome raspravljao i 

matični Odbor za financije i dao pozitivno mišljenje. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. 

godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o II. Izmjenama i dopunama 

Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i 

donošenje. 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna 

Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada 

Jastrebarskog za 2015. godinu 

Željko Banjavčić poziva voditelja Odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti, g. 

Zdravka Režeka da usmeno obrazloži Prijedlog. 

Zdravko Režek usmeno je obrazložio Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa potpore 

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

godinu. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2015. 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 2015. 

godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i donošenje. 

 

Ad 4.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Proračuna Grada 

Jastrebarskog za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 2017.-2018. godinu 

Željko Banjavčić poziva pročelnicu Maju Lovretin da usmeno obrazloži Prijedlog Proračuna. 



Maja Lovretin usmeno je obrazložila Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. 

godinu i projekcije Proračuna za 2017.-2018. godinu, te kazala da je o tome raspravljao i 

matični Odbor za financije i dao pozitivno mišljenje. 

 Otvorena je rasprava. 

Leopold Haramija pitao je na temelju čega se procjenjuje rast prihoda od poreza na plaće? 

Ivana Španić kazala je da se za 2015. godinu oprezno planirao prihod od poreza, nije bilo 

drastičnog smanjenja vezano za poreznu reformu tako da će već i 2015. godina pokazati 

znakovito povećanje. 

Željko Gregorić pita zašto se već u startu planira deficit? 

Ivana Španić kazala je da je vjerojatno gledao opći dio, te dodatno obrazložila kako čitati 

proračun te od kojih se dijelova isti sastoji. Planira se kreditno zaduženje da bi se proveo 

kapitalni projekt. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 

2017.-2018. godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora većinom su glasova donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. 

godinu i projekcije Proračuna za 2017.-2018. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na 

raspravu i donošenje. 

 

Ad 5.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Programa razvoja i 

potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu 

Željko Banjavčić poziva voditelja Odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti, g. 

Zdravka Režeka da usmeno obrazloži Prijedlog. 

Zdravko Režek usmeno je obrazložio Prijedlog. 

 Otvorena je rasprava. 

Željko Banjavčić konstatira da se vidi da su sredstva planirana prema ustaljenoj praksi, nema 

naznaka za nekim značajnijim promjenama. Treba i dalje iči poticajima putem jedinica 

lokalne samouprave. Potrebna su i inicijalna sredstva kao i za unapređenje tržišnih kvaliteta. 

Konstatira da će biti manje površina pod nasadima. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2016. 

godinu daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Programa razvoja i potpore gospodarstvu 

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

 

Ad 6.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odobrenja za 

prigodnu prodaju (Slavica Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko) 

Željko Banjavčić poziva voditelja Odsjeka za gospodarstvo i društvene djelatnosti, g. 

Zdravka Režeka da usmeno obrazloži Prijedlog Odobrenja. 

Zdravko Režek usmeno je obrazložio Prijedloge Odobrenja za sve osobe koje se tražile 

Odobrenje. Sukladno zakonskim odredbama, predstavničko tijelo jedinice lokalne 

samouprave izdaje Odobrenja onim prodavateljima koji vrše prodaju na katastarskim 

česticama koje imaju pristup s javne prometne površine. Oni koji prodaju „na vlastitom 

pragu“ imaju to drugačije regulirano. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 



 Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju (Slavica Franjetić, Cvetković 64, 

Jastrebarsko) daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odobrenja za prigodnu prodaju (Slavica 

Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko), te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i 

donošenje. 

 

Ad 7.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odobrenja za 

prigodnu prodaju (Mijo Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska) 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju (Mijo Kupina, Toplice 8, Gorica 

Svetojanska) daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odobrenja za prigodnu prodaju (Mijo 

Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska), te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i 

donošenje. 

 

Ad 8.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odobrenja za 

prigodnu prodaju (Zvonko Budinšćak, Malunje 31a, Jastrebarsko) 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju (Zvonko Budinšćak, Malunje 31a, 

Jastrebarsko) daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odobrenja za prigodnu prodaju (Zvonko 

Budinšćak, Malunje 31a, Jastrebarsko), te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i 

donošenje. 

 

Ad 9.) Razno 

/// 

 

Dovršeno u 18:25 sati. 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar        Željko Banjavčić 

 


