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ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
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Jastrebarsko, 9. srpnja 2015. 

ZAPISNIK 

 

sa 7. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada 

Jastrebarskog, održane 9. srpnja 2015. godine, u 18,30 u prostorijama Centra za kulturu 

Jastrebarsko, dr. F. Tuđmana 9, Jastrebarsko. 

 

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

Petra Pernar. 

 

NENAZOČAN ČLAN ODBORA: Ivan Rubinić. 

 

NAZOČNA GOŠĆA: Željka Kovačić, predsjednica Gradskog vijeća. 

 

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

Odsjeka. 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

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

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

gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarsko za 2014. 

godinu, 

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

poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2014. godinu i 

4. 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 Izvješću o izvršenju Programa 

potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarsko 

za 2014. godinu 

Željko Banjavčić poziva Zdravka Režeka da usmeno obrazloži Izvješće. 

Zdravko Režek usmeno je obrazložio predmetno Izvješće. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

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

poduzetništvu Grada Jastrebarsko za 2014. 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 2014. godinu, te se 

upućuje Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje. 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o izvršenju Programa 

potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

Željko Banjavčić poziva Zdravka Režeka da usmeno obrazloži Izvješće. 

Zdravko Režek usmeno je obrazložio predmetno Izvješće. 

 tvorena je rasprava. 

Zdravko Režek konstaira da je unazad dvije godine manji utrošak sredstava, zazairalo se od 

investicija. Nada se da će potpore iz EU dati poticaj za rast, da se sredstva iskoriste i 

investicije vrate. 

Željko Banjavčić smatra da je do pada interesa došlo radi stanja na tržištu, loše je postavljen 

sustav, a postoje i trgovci između proizvođača i trgovačkih lanaca. To će nanijeti štete 

poljoprivredi. Ističe da su investicije u poljoprivredi ipak veće nego što se misli. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada 

Jastrebarskog za 2014. 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 2014. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na 

raspravu i usvajanje. 

 

Ad 4.) Razno 

/// 

 

Dovršeno u 18:40 sati. 

 

ZAPISNIČARKA       PREDSJEDNIK 

Sonja Pukšar        Željko Banjavčić 

 


