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ZAPISNIK 

 

sa 6. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam Gradskog vijeća Grada 

Jastrebarskog, održane 1. lipnja 2015. godine u 19:00 sati u Gradskoj vijećnici u 

Jastrebarskom, Trg J.J. Strossmayera 13. 

 

NAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Željko Banjavčić, Leopold Haramija i Željko 

Gregorić. 

 

NENAZOČNI ČLANOVI ODBORA: Ivan Rubinić i Petra Pernar. 

 

NAZOČNA GOŠĆA: Željka Kovačić, predsjednica Gradskog vijeća. 

 

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

lokalnu i mjesnu samoupravu i financije; Irena Strmečki Šlat, pročelnica Upravnog 

odjela za imovinsko-pravne poslove…; Irena Kozlina, viša referentica za opće, 

kadrovske poslove i javnu nabavu i Zdravko Režek, voditelj Odsjeka za gospodarstvo 

i društvene djelatnosti. 

 

ZAPISNIČARKA: Sonja Pukšar. 

 

Željko Banjavčić otvara sjednicu, pozdravlja nazočne te konstatira da je na sjednici 

nazočno tri od pet članova Odbora te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Za 

današnju sjednicu predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED: 
1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam, 

2. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, 

3. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o provedbi Strategije razvoja 

Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,  

4. Razno.  

 

Otvorena je rasprava. 

Zaključena je rasprava. 

Prijedlog dnevnog reda daje se na glasovanje. 



Članovi Odbora jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red. 

 

Ad 1.) Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i 

turizam 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Zapisnik s 5. sjednice Odbora za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam daje se 

na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su usvojili zapisnik s 5. sjednice Odbora za 

poljoprivredu, gospodarstvo i turizam. 

 

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

izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

Željko Banjavčić poziva voditelja Odsjeka, g. Zdravka Režeka, da usmeno obrazloži 

Prijedlog Odluke. 

Zdravko Režek usmeno je obrazložio Prijedlog Odluke. Do kraja godine može se 

očekivati donošenje potpuno nove Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, temeljem novo 

donesenog Zakona. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama 

Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, te se upućuje Gradskom vijeću na raspravu i 

donošenje. 

 

Ad 3.) Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Izvješću o provedbi 

Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

Željko Banjavčić poziva voditelja Odsjeka, g. Zdravka Režeka, da usmeno obrazloži 

predmetno Izvješće. 

Zdravko Režek usmeno je obrazložio Izvješće. 

 Otvorena je rasprava. 

 Zaključena je rasprava. 

 Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2014. godinu 

daje se na glasovanje. 

 Članovi Odbora jednoglasno su donijeli 

ZAKLJUČAK 

 Daje se pozitivno mišljenje o Izvješću o provedbi Strategije razvoja Grada 

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

 

Ad 4.) Razno 

/// 

 

Dovršeno u 19:15 sati. 

 

Zapisničarka        Predsjednik 

Sonja Pukšar        Željko Banjavčić 

 


