
KLASA: 021-04/19-01/139 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-04 
 

Z A P I S N I K   

 

s 11. sjednice Odbora za poljodjelstvo i šumarstvo održane 5. studenog 2019. godine u sobi 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 

ŽELJKO FANJAK, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo 

MIRJANA PINUŠIĆ, referent za pripremu sjednica  

 

ZAPOČETO U 10:00 SATI. 

 

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

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

 

Jednoglasno, sa 8 glasova ZA usvojen je sljedeći 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Odbora 

2. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. 

godinu  

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu 

3. Rješenje o izmjeni rješenja o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj IV/104 - 

"ŽAKANJE" na području Karlovačke županije 

4. Razno.  

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Odbora 

 

Uz nazočnost 8 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik s 10. sjednice Odbora.  

 

 

       TOČKA 2. 

a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu  

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu 

 

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

U međuvremenu se sjednici Odbora pridružio Zdenko Močnik. 
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U raspravi su sudjelovali: Tomislav Katić, Željko Fanjak, Zdenko Močnik, Stjepan Mikulandrić, 

Danica Mičić, Igor Krivokuća. 

 

Gospodin dr. sc. Goran Jakšić ističe kako postotak od 2,25% od ukupnog dijela proračuna koji se 

odnosi na gospodarstvo je premali i smatra da na taj način proračun ne može biti nikako razvojan. 

Zanima ga da li su to neki drugi izvori sredstava koji se vežu za odjel gospodarstva odnosno da li će se  

morati uložiti više energije, truda i kapaciteta kako bi se prihodovna strana proračuna napunila.           

Gospođa Marija Gemeri odgovorila je kako ukupan postotak vezan za gospodarstvo iznosi 2,25%. 

Dio sredstava koji se odnosi samo na Županiju, bez bolnica, školstva, ustanova i ostalo iznosi  

17.100.000,00 kuna ili 8,74%, dakle to je dio gdje županija iz svojih novaca ulaže i može uložiti. 

Istaknula je subvencioniranje kamata kao jednu višegodišnju konkretnu mjeru koja pomaže OPG-

ovima, javne radove gdje se sufinancira aktivnost za nezaposlene osobe kod općina i gradova i 

skromniji dio odnosi se na zonu te istaknula da se kreće prema boljem kroz različite projekte i vide se 

određeni pomaci.  

Gospodin Stjepan Mikulandrić upitao je vezano uz planirane projekcije u Upravnom odjelu za 

gospodarstvo, gdje je razlika između iznosa koji se planira za iduću godinu i projekcija za 2021. i 

2022. godinu velika i je li plan vezan uz sredstva sa državne razine. 

Gospodin Željko Fanjak  odgovorio je kako je ovdje značajno spomenuti kapitalni razvojni projekt 

„Susret s rijekom“ vrijedan gotovo 12 mil. kuna od čega je cca 10-tak mil. kuna nacionalnih sredstava 

odnosno sredstva kroz Ministarstvo regionalnog razvoja i fonda EU i njih neće biti u 2021. i 2020. 

godini. 

Gospodin Stjepan Mikulandrić ističe da kao dugogodišnji vijećnik primjećuje da iz godine u godinu  

proračun raste kako na državnoj razini tako i na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, a sredstva koja se planiraju za poljoprivredu su beznačajna. Napominje kako je vrijeme 

da se gospodarstvo rastereti nekih nameta i obaveza te treba ulagati i dati priliku nečemu što stvara 

novu vrijednost. Zbog ovakvog planiranja u sektoru poljoprivrede ne može podržati ovakav prijedlog, 

tim više što se i na ovom Odboru, više puta upozoravalo na probleme u poljoprivredi te kako bi tu 

trebalo usmjeriti dodatna sredstva za zaštitu naših proizvođača, a tu se ne čini ništa.                  

Gospođa Danica Mičić istaknula je kako se iz državnog proračuna premalo sredstava izdvaja za 

poljoprivredu, zemlja se prepušta strancima što nikako nije u redu. Smatra da je poljoprivreda na 

izumiranju te se mora nešto pokrenuti dok nije kasno.  

Gospodin Igor Krivokuća ističe da kada se gleda na nacionalnom nivou, Hrvatska ima mogućnost 

nahraniti cijelu Europu, a Ministarstvo poljoprivrede izdvaja sve manje sredstava, ljudi se raseljavaju i 

sve te mogućnosti ostaju neiskorištene te izražava žaljenje zbog takve situacije.  

Gospodin Tomislav Katić napominje kako se dosta mogućnosti može ostvariti kroz sredstva EU. 

Upitao je ima li prostora za proširenje subvencioniranja kamata.  

Gospođa Marija Gemeri odgovorila je kako Županija ne smije narušiti neke okvire te kako nema 

puno prostora i da postoje određeni prioriteti, a u idućim rebalansima možda iznaći više novaca. 

Gospodin Željko Fanjak se slaže da bi proračun trebao biti razvojan te navodi da transfera 

nacionalnog novaca više nema što je potvrđeno dopisom Ministarstva o ispunjenju kvote prema EU da 

se neće davati sredstva za potpore male vrijednosti te će se sredstva koja su namijenjena za to 

preusmjeriti.  

Gospodin Zdenko Močnik navodi kako je proračun mali, ali je veći problem što se poljoprivreda gasi 

te da imamo povećan broj OPG-ova, a smanjenje proizvodnje hrane. Ističe da se poljoprivrednicima  

sužava poljoprivredni prostor, a za to krivi poljoprivrednu politiku koja bi morala štititi interese 

građana, a ne donositi samo propise. Navodi da policu osiguranja stoke i usjeva radi da se zaštiti od 

rizika, što za njega predstavlja veliki trošak, a subvencije za to su male i nepovoljne.  

Smatra kako promjene trebaju krenuti od vrha države te da se treba urediti poljoprivredno zemljište, 

urediti registar poljoprivrednika i urediti tržište jer na ovaj način sada nećemo privući nove ljude da se 
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bave poljoprivredom i oni će na žalost otići u druge zemlje. Ističe da se krajem godine donosi novi 

proračun u Europi i donosi se nova Agenda, predlaže da se apelira da Karlovačka županija potiče 

poljoprivredno-stočarske programe jer ima idealne uvjete što se tiče položaja i tla te bi mogla 

proizvoditi stoke, mesa i mlijeka na veliko, ali treba potaknuti i ostale grane poljoprivrede.  

Gospodin Tomislav Katić slaže se da Karlovačka županija, kao i Hrvatska ima velikog potencijala te 

da su se određena sredstva povukla iz fondova Europske unije, ali u konačnici je to malo.  

 

Uz prisustvo 9 članova, sa 6 glasova ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom usvojen je sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K  

 

Prihvaća se: 

a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu  

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu 

 

 

 

TOČKA 3. 

Rješenje o izmjeni rješenja o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta broj IV/104 - 

"ŽAKANJE" na području Karlovačke županije 

 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Željko Fanjak, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo.  

Gospodin Igor Krivokuća upitao je jesu li su lovačka društva suglasna s ovom izmjenom. 

Gospodin Željko Fanjak odgovorio je potvrdno.   

 

Uz prisustvo 9 članova, jednoglasno sa 9 glasova ZA usvojen je sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K  

  Prihvaća se prijedlog Rješenja o izmjeni rješenja o ustanovljenju zajedničkog otvorenog lovišta 

broj IV/104 - "ŽAKANJE" na području Karlovačke županije.  

 

TOČKA 4. 

Razno 

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

Gospodin Zdenko Močnik upitao je pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo vezano uz mjeru 

potpore 1408. Predlaže kako bi bilo dobro da se te procedure pojasne kako bi se olakšalo jedinicama 

lokalne samouprave. 

Gospodin Željko Fanjak odgovorio je kako te mjere više nema te je ona usmjerena na Uredbu 7002. 

Predlaže da se održi tematska sjednica s državnim tajnikom Tugomirom Majdakom na temu zakonske 

regulative i sustavu potpore jer je to zakonska regulativa koja će uvelike usmjeriti razvoj događaja 

sljedeće godine. 
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Gospodin Tomislav Katić ističe kako će pokušati kontaktirati gospodina Majdaka i dogovoriti 

tematsku sjednicu.  

 

 

 DOVRŠENO U  11:15 SATI. 

PREDSJEDNIK 

 

Tomislav Katić, univ. spec. silv. 




