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KLASA: 021-04/18-01/132 

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01 

 

Z A P I S N I K   

 

 

s 5. sjednice Odbora za poljodjelstvo i šumarstvo održanog 3. srpnja 2018. godine u 

Dvorani za sastanke Ureda župana, ul. A. Vraniczanya 4/I, Karlovac.                        

 

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

MEDVED, MARKO KASIPOVIĆ, STJEPAN MIKULANDRIĆ, IGOR 

KRIVOKUĆA, ZDENKO MOĆNIK, DANICA MIČIĆ 

 

Odsutni članovi:     - 

 

Ostali nazočni:  MARTINA FURDEK HAJDIN, zamjenica župana  

KRISTINA MAGDIĆ, viši stručni suradnik za poljoprivredu u Upravnom odjelu 

za gospodarstvo 

   KRISTIJAN ČUJKO, tajnik Županijske skupštine 

 

ZAPOČETO U 13,30 SATI. 

 

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

je nazočne i predložio dnevni red.   

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 8 članova usvojen je sljedeći: 

 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora 

2. Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2017. godini  

3. Razno.  

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora 

 

 Gospodin Tomislav Katić dao je primjedbu na zapisnik da se u točki 5. zapisnika, umjesto 

Tomislav Magdić ispravi Tomislav Katić. Uz usvojene ispravke jednoglasno uz nazočnost 8 članova 

usvojen je zapisnik s 4. sjednice Odbora.  

 

 

       TOČKA 2. 

Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2017. godini 

 

 Uvodno obrazloženje dao je gospodin Tomislav Katić, a dodatno obrazloženje dala je gospođa 

Kristina Magdić, viša stručna suradnica za poljoprivredu u Upravnom odjelu za gospodarstvo 

Karlovačke županije.  
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 U raspravi su sudjelovali: Tomislav Katić, Damir Škrtić, Zdenko Moćnik, dr.sc. Goran Jakšić,  

Danica Mičić, Stjepan Mikulandrić i Kristina Magdić.  
 

  Gospodin Damir Škrtić ističe da je sve lošije stanje po pitanju poljoprivrede. Navodi primjer 

Generalskog Stola gdje je broj stoke pao na minimalni. Zanima ga da li se sir Lički škripavac može 

proširiti i na druga područja? Sirari s područja Generalskog Stola bi ga radili, ali je zaštićen. Također 

ga zanima da li postoji neki način da se mladi ljudi zadrže i da se uključe u poljoprivredu i da li postoje 

neki planovi i mjere u tom smislu.  

Gospođa Kristina Magdić odgovorila je da mora postojati dokaziva poveznica lokacije i 

područja te je izrađen elaborat – Specifikacija proizvoda Lički škripavac. Postupke zaštite su 

pokrenule udruge proizvođača. 

Gospodin Tomislav Katić smatra da je pitanje Damira Škrtića bilo u smislu da se npr. 

omogući proizvodnja npr. sira škripavca mlijekom s ostalih područja Županije.  

Gospođa Danica Mičić ističe da nema ljudi koji bi htjeli raditi poljoprivredu.  

Gospodin Igor Krivokuća upitao je može li Županija pomoći u revitalizaciji stočarstva i 

proizvodnje mlijeka.  

Gospodin Tomislav Katić upitao je zašto je u tablici kod točke 6. manji iznos koji se odnosi 

na subvencije, a veći koji se odnosi na bankovne usluge te u tablici 10. kod Cetingrada nema ništa.  

Gospođa Kristina Magdić odgovorila je da iznos subvencije kamate manji u odnosu na 

prethodnu godinu, jer je u 2017. godini dio kredita otplaćen, te se ne sufinancira kamatna stopa. 

Naknada bankama plaća se za vođenje kredita u ime i za račun kao i za novo odobrene kredite u 2017. 

godini. Što se tiče Cetingrada ističe da je tako odgovorila općina Cetingrad.  

Gospodin mr.sc. Goran Jakšić ističe 11% povećanje eko proizvodnje te da takve stvari treba 

podržati i poticati.  

Sjednici se pridružio i gospodin Zdenko Moćnik.  

Gospodin Damir Škrtić ističe da je veliki problem na terenu zadržavanje kvalitetnog otkupa i 

to organiziranog, sada su proizvođači prepušteni sami sebi. Trebalo bi organizirati otkup stoke uz 

podršku države i  pomoć lokalnih vlasti.  

Gospodin Stjepan Mikulandrić navodi da treba početi s kontrolama robe na tržištu posebno 

uvoznog mesa. Ispričava se i napušta sjednicu.  

Gospodin Zdenko Moćnik pozdravlja izvješće, ali ističe da su indeksi negativni. Smatra da 

osnova za demografsku obnovu je očuvanje ljudi na ruralnom području, za što je preduvjet uređeno 

zemljište. Predlaže da se Županija uključi u problem komasacije zemljišta.  

 

Uz nazočnost 8 članova sa 7 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom usvojen je sljedeći  

 

 Z A K L J U Č A K  

Prihvaća se Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 

2017. godini.  

TOČKA 5. 

Razno 

  

Zaključak svih članova odbora je da se članove odbora u naredno vrijeme uključuje u izrade 

programa, strategija, proračuna.  

 

  DOVRŠENO U  15,00 SATI. 

PREDSJEDNIK 
 

Tomislav Katić, univ. spec. silv. 




