
KLASA: 021-04/19-01/120 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-03 
 

Z A P I S N I K   

 

s 10. sjednice Odbora za poljodjelstvo i šumarstvo održanog 19. rujna 2019. godine u Sali za 

sastanke, ul. A. Vraniczanya 4/I, Karlovac. 

 

Nazočni članovi: TOMISLAV KATIĆ, DAMIR ŠKRTIĆ, dr. sc. GORAN JAKŠIĆ, IVICA 

MEDVED, MARKO KASIPOVIĆ, STJEPAN MIKULANDRIĆ, ZDENKO 

MOČNIK, DANICA MIČIĆ, IGOR KRIVOKUĆA 

 

Odsutni članovi:     -  

 

Ostali nazočni:  MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije 

ŽEJLJKO FANJAK, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo 

BRUNO BAJAC, viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana 

 

ZAPOČETO U 08:30 SATI. 

 

 Sjednicom Odbora predsjedao je gospodin TOMISLAV KATIĆ, predsjednik Odbora, koji je 

pozdravio nazočne, utvrđuje kako je na sjednici nazočno 8 članova te predlaže dnevni red.   

 

Uz nazočnost 8 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Odbora 

2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine  

3. Razno 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Odbora 

 

Uz nazočnost 8 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik s 9. sjednice Odbora.  

 

 

       TOČKA 2. 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Marija Gemeri, pročelnica Upravnog odjela za financije. 

U međuvremenu se sjednici Odbora pridružio Zdenko Močnik. 

 

U raspravi su sudjelovali: Tomislav Katić, Željko Fanjak, Zdenko Močnik, Stjepan Mikulandrić. 

 

Gospodin Tomislav Katić komentirao je izvršenje programa poljoprivrede te je izrazio nadu da se u 

idućem rebalansu proračuna neće smanjivati sredstva u spomenutom programu. 

Gospodin Željko Fanjak napominje kako su izloženi podaci do 30.06.2019., a trenutno izvršenje je 

puno bolje jer je i dosta natječaja u tijeku. 
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Gospodin Zdenko Močnik ističe kako bi sljedeće godine trebalo povećati sredstva u proračunu za 

ovaj program i slaže se kako je razumljivo da će većina prijava za dobivanje sredstava krenuti u drugoj 

polovici godine uzimajući u obzir obveze prijavitelja te kasnu objavu poziva. 

Gospodin Stjepan Mikulandrić ističe kako ima dojam da je utrošak sredstava premali te konstatira da 

je možda prekasno krenulo izvršenje što izaziva bojazan da će se kao i prošlih godina sredstva 

prebacivati u sljedeću godinu. Pohvaljuje povećanje prihoda od poreza. 

Gospodin Tomislav Katić konstatira kako cilj mora biti da se zacrtani proračun ostvari. 

 

Uz nazočnost 9 članova, jednoglasno  je usvojen sljedeći   

 

Z A K L J U Č A K  

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. 

godine.  

 

TOČKA 3. 

Razno 

U raspravi su sudjelovali: Damir Škrtić, Željko Fanjak, Zdenko Močnik, Tomislav Katić, Danica 

Mičić, Stjepan Mikulandrić. 

 

Gospodin Damir Škrtić iznosi problematiku velikih šteta od divljih svinja na području Generalskog 

Stola i Netretića unatoč odstrijelu. Upitao je može li županija pomoći u isplati odšteta. Sugerira da se u 

sljedećem proračunu osiguraju sredstva za organizaciju neke vrste stočnog sajma na području županije. 

Gospodin Željko Fanjak daje obrazloženje uz napomenu kako se lovačka društva trebaju prijaviti za 

dobivanje sredstava za unaprjeđenje lovstva. 

Gospodin Zdenko Močnik ističe kako to nije učinkovito jer lovačka društva nemaju sredstava i slabo 

su organizirana. Smatra kako je ključ svega pitanje poljoprivrednog zemljišta, iznosi problematiku 

ukidanja upisivanja zemljišta temeljem izjave o moralnoj i kaznenoj odgovornosti jer sadašnja praksa 

temeljem ugovora o zakupu je loša iz razloga što nema ljudi i komplicirana je pravna regulativa te 

postoji bojazan od sankcija u budućnosti. Ogorčen je što lovstvo ima toliko sredstava, a nema 

nikakvog ulaganja za razliku od poljoprivrednika te moli da se o tome lobira kod državnog tajnika 

Tugomira Majdaka. Podržava prijedlog gospodina Škrtića za izložbu stoke. 

Gospodin Tomislav Katić ističe kako je do sada tri puta tražio pisano i osobno dolazak državnog 

tajnika Tugomira Majdaka na sjednicu Odbora ali nažalost nije uspio. Obećaje kako će i dalje 

inzistirati preko župana na dolasku državnog tajnika na sjednicu Odbora kako bi se dali odgovori na 

mnoga otvorena pitanja. U vezi komentara gospodina Močnika konstatira kako mora proučiti 

predmetni pravilnik kako bi donijeli odluku kako postupiti prema ministarstvu. 

Gospođa Danica Mičić daje osvrt na izlaganje gospodina Močnika te ga podržava. 

Gospodin Zdenko Močnik smatra negativnim početak davanja poticaja bez da se kasnije kontrolirala 

referentna proizvodnja pa stoga postoje mnogi primjeri zlouporabe. 

Gospodin Stjepan Mikulandrić smatra kako stavovi izneseni na ovom Odboru zahtijevaju angažman 

saborskih zastupnika i župana u pronalasku pomoći u vezi promjene pravilnika kojeg je spomenuo 

gospodin Močnik. 

 

 DOVRŠENO U  09:30 SATI. 

PREDSJEDNIK 

 

Tomislav Katić, univ. spec. silv. 




