
KLASA: 021-04/19-01/54 

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

Z A P I S N I K   

 

 

s 8. sjednice Odbora za poljodjelstvo i šumarstvo održanog 11. travnja 2019. godine u 

Dvorani za sastanke Ureda župana, ul. A. Vraniczanya 2/II, Karlovac.                        

 

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

MEDVED, MARKO KASIPOVIĆ, STJEPAN MIKULANDRIĆ, ZDENKO 

MOĆNIK, DANICA MIČIĆ 

 

Odsutni članovi:     IGOR KRIVOKUĆA  

 

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

KRISTINA MAGDIĆ, viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za 

gospodarstvo 

MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije  

 

ZAPOČETO U 14:30 SATI. 

 

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

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

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 8 članova usvojen je sljedeći: 

 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Odbora 

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu  

3. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu  

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke za 

2019. godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4. Razno.  

 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Odbora 

 

 Uz nazočnost 8 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik sa 7. sjednice Odbora.  
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       TOČKA 2. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu 

 

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

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 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 Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu.  

 

 

TOČKA 3. 

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu  

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke za 

2019. godinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

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

 

U raspravi su sudjelovali: dr. sc. Goran Jakšić, Marija Gemeri, Damir Škrtić, Zdenko Moćnik, 

Danica Mičić, Kristina Magdić, Tomislav Katić. 

 

Gospodin dr. sc. Goran Jakšić upitao je ima li kakvih saznanja o povezivanju turizma i 

poljoprivrede i što se radi po tom pitanju.  

Gospođa Marija Gemeri obrazlaže te ističe kako je to kompleksno pitanje i nada se njegovom 

ozbiljnijem rješavanju te svakako treba u što jačoj mjeri povezati turističke projekte s poljoprivrednim 

proizvođačima.  

Gospodin Damir Škrtić upitao je ima li financijskog prostora za organiziranje stočnog sajma 

kao poveznice turizma i poljoprivrede, pa da se sajam ne održava samo u Bjelovaru.  

Gospodin dr. sc. Goran Jakšić navodi kako se jednom prilikom na tribini po uređenju 

Športsko rekreacijskog centra Korana pojavila ideja o kravama na tom području.  

Gospodin Zdenko Moćnik ističe kako poljoprivreda nije otok te kako ne možemo bez 

sinergije svih jedinica lokalne samouprave i ministarstva. Popularizacija stočarstva je nužna, a u 

proračunu nema ništa o zemljištu koje je osnova svega te ističe nezadovoljstvo s načinom raspolaganja 

državnim zemljištem pogotovo sa pravnim slijednikom Agrokora. Navodi problem štete koju čini 

divljač na poljoprivrednim površinama.  

Gospođa Danica Mičić pohvaljuje LAG Vallis Colapis za planiranje male tržnice na 

Slunjskim brdima pa sugerira da i Županija pomogne koliko može.  

Gospođa Marija Gemeri govori kako ima informaciju o tome te će se razmotriti.  

Gospodin Damir Škrtić sugerira da se točka u vezi organizacije stočnog sajma stavi na neku 

od budućih sjednica Odbora. Napominje kako veterinarska struka u državi nije dovoljno angažirana 

već država prema njoj ima maćehinski odnos.  
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Gospodin Tomislav Katić ističe kako su u ovom Odboru stručni ljudi i da je poželjno i nužno 

davati prijedloge i sugestije. Ističe da treba povezati turizam i poljoprivredu te će se probati angažirati 

oko ideje organizacije stočnog sajma, a i probati podržati sajam u Cetingradu. Zaključuje da je stav 

Odbora da se u sljedećem rebalansu probaju osigurati financijska sredstva za izložbu stoke. Iznosi 

novosti u vezi programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. 

Gospođa Kristina Magdić daje pojašnjenje povećanja u iznosu 105.000,00 kuna kod lovstva 

te napominje kako se radi o usklađenju prema novom Zakonu o lovstvu.  

Gospodin Zdenko Moćnik ističe problem plaćanja lovozakupnine i definicije lovišta.  

Gospođa Kristina Magdić govori kako je u tijeku javno savjetovanje o Godišnjem programu 

za sprečavanje šteta od divljači.  

 

 

 Uz nazočnost 8 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći   

 

Z A K L J U Č A K  

 

Prihvaća se:  

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu  

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke 

županije za 2019. godinu  

 

 

TOČKA 4. 

Razno 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

  

 

 

 DOVRŠENO U  15:45 SATI. 

PREDSJEDNIK 

 

Tomislav Katić, univ. spec. silv. 




