
KLASA: 021-04/19-01/81 

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

Z A P I S N I K   

 

 

s 9. sjednice Odbora za poljodjelstvo i šumarstvo održanog 5. lipnja 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 

MOČNIK, DANICA MIČIĆ, IGOR KRIVOKUĆA 

 

Odsutni članovi:     -  

 

Ostali nazočni:  ŽEJLJKO FANJAK, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo 

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

 

 

ZAPOČETO U 14:00 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, većinom od 7 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN usvojen je sljedeći 

 

 

D n e v n i   r e d:  

 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Odbora 

2. Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije za 2018. godinu 

3. Razno.  

 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Odbora 

 

U međuvremenu se sjednici Odbora pridružio Zdenko Moćnik. 

 

 Uz nazočnost 9 članova, većinom od 8 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN usvojen je zapisnik 

s 8. sjednice Odbora.  

 

 

       TOČKA 2. 

Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije za 2018. godinu 

 

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

 



2 

 

U raspravi su sudjelovali: Igor Krivokuća, Tomislav Katić, Zdenko Močnik, Damir Škrtić, Stjepan 

Mikulandrić, Marko Kasipović, Ivica Medved, Željko Fanjak, Danica Mičić, Goran Jakšić. 

 

Gospodin Igor Krivokuća ističe problem uvoza u sektoru mljekarstva iz Mađarske, Poljske, Ukrajine 

i Slovenije dok se prije domaće mlijeko otkupljivalo temeljem ugovora s KIM-om. 

Gospodin Tomislav Katić slaže se s konstatacijom gospodina Krivokuće. 

Gospodin Zdenko Močnik pozdravlja Izvješće i pojačane potpore za mlade, no ipak smatra kako je 

poljoprivredno zemljište osnova svake poljoprivredne proizvodnje, a još uvijek u programu nemamo 

niti jednu mjeru o tome dok je kod problema u mljekarskom sektoru također sve počelo od problema s 

poljoprivrednim zemljištem. Iznosi statističke podatke o cijeni resursa za proizvodnju mlijeka prije i 

danas. Volio bi da se još pojača praksa u strukovnim zanimanjima, na primjer da za vrijeme školskih 

praznika uz naknadu dođu kod poljoprivrednih proizvođača i odrađuju konkretan posao sukladno 

svojim mogućnostima. 

Gospodin Tomislav Katić podržava stav gospodina Moćnika. 

Gospodin Damir Škrtić iznosi podatke o problemima u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda na 

području Općine Generalski Stol i Općine Netretić te potvrđuje problem uvoznog lobija. Bilo bi mu 

drago da se pronađe neka firma koja bi ipak otkupila mlijeko s područja sela u Karlovačkoj županiji. 

Gospodin Igor Krivokuća radi poslovnih obveza napustio je sjednicu Odbora. 

Gospodin Stjepan Mikulandrić ističe problem današnjeg tržišta odnosno ograničavanja slobodne 

trgovine i tržišnih lobija. Pita se što je državni interes u svemu tome. 

Gospodin Marko Kasipović navodi kako je u Općini Plaški došlo do određenog povećanja broja 

krava od prošle godine što je pozitivno. 

Gospodin Ivica Medved pozdravlja Izvješće no primjećuje mali broj korisnika s obzirom na broj 

registriranih OPG-a te sugerira pojačanu promidžbu i ukidanje limita te pojednostavljenje 

administracije. 

Gospodin Željko Fanjak zahvaljuje na konstruktivnoj raspravi i daje pojašnjenja u vezi iznesenih 

sugestija te ističe kako je resorni upravni odjel uvijek dostupan za pomoć kod administracije. 

Gospodin Tomislav Katić navodi kako je vidljivo da broj OPG-ova na području Karlovačke županije 

raste te predlaže pročelniku Fanjku da inzistira na prijemu kod državnog tajnika Tugomira Majdaka 

kako bi organizirali sastanak s članovima ovog Odbora na kojem će se odgovoriti na njihove upite i 

probleme. 

Gospodin Zdenko Močnik navodi problem kupovne moći hrvatskih građana te smatra kako treba 

poraditi na kratkim lancima opskrbe, a to je upravo proizvođačka organizacija koja će proizvod 

plasirati do stola te navodi pozitivan primjer Varaždina. 

Gospodin Damir Škrtić iznosi nedostatak sajmova poljoprivrednih proizvoda i volio bi da se županija 

uključi u organiziranje stočnog sajma poput onog u Bjelovaru. 

Gospođa Danica Mičić iznosi pozitivan primjer akcije Turističke zajednice Karlovačke županije na 

glavnom trgu u Zagrebu, a onda su nestali novci za ponoviti tu akciju. Smatra da se Turistička 

zajednica Karlovačke županije mora više povezati s proizvođačima i uključiti u promociju jer oni 

nemaju resursa istraživati kome trebaju koji proizvodi. 

Gospodin Goran Jakšić navodi kako se turizam i poljoprivreda moraju povezati jer to su i strateške 

odrednice koje se moraju provoditi a ne ostati politički pamflet u ladici. 

 

 Uz nazočnost 8 članova, jednoglasno  je usvojen sljedeći   

 

Z A K L J U Č A K  

Prihvaća se Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije za 2018. 

godinu. 
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TOČKA 3. 

Razno 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

  

 

 

 DOVRŠENO U  15:20 SATI. 

PREDSJEDNIK 

 

Tomislav Katić, univ. spec. silv. 




