
KLASA: 021-04/18-01/206 

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

 

Z A P I S N I K   

 

sa 10. sjednice ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA održane 

12. prosinca 2018. godine u Dvorani za sastanke Ureda župana, ul. A. Vraniczanya 2/II, 

Karlovac.                        

 

Nazočni članovi: VESNA RIBAR, KRUNOSLAV TOMAČIĆ, DRAGUTIN BELAVIĆ, 

IGOR KRIVOKUĆA, BRANKO EREMIĆ, ZLATIBOR TOMAS, 

DUBRAVKO GALIĆ 

 

Odsutni:  - 

 

Ostali nazočni:  MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije  

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

  

ZAPOČETO U 9:00 SATI. 

 

 Sjednicom Odbora predsjedala je gospođa VESNA RIBAR, predsjednica Odbora. 

Utvrđuje kvorum od 7 članova.  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova usvojen je sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Odbora  

2. a)  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018.     

     godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu  

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

županije za 2018. godinu   

3. a)  Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.      

     godinu 

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke  županije za 2019. godinu   

4. Razno   

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Odbora  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova, usvojen je zapisnik s 9. sjednice Odbora. 

 

TOČKA 2. 

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018.     

godinu 

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

Karlovačke  županije za 2018. godinu   

  

Uvodno obrazloženje dala je gospođa MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za 

financije.  



2 

 

 

Predsjednica gospođa Vesna Ribar moli da se dostavi dopuna materijala članovima 

Odbora koja se odnosi na obrazloženje točke 2.  

Gospodin Igor Krivokuća ističe kako se za novac utrošen na Dječji vrtić Grabrik moglo 

izgraditi četiri dječja vrtića i most Hrnetić. Navodi problem prevelikog broja rebalansa, odlazak 

ljudi u inozemstvo, te se pita za koga se obnavljaju vrtići i škole. Smatra da se trebaju stvarati 

radna mjesta, a ne obnavljati vrtići i škole.  

Gospođa Vesna Ribar odgovara kako je evidentna potreba na izgradnjom vrtića, a 

vrijednost radova je posljedica tržišta i nedostatka izvođača radova.   

 

Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 PROTIV glasom donesen je sljedeći: 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se:  

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018. 

godinu 

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

županije za 2018. godinu. 

 

 

TOČKA 3. 

a)  Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021.      

     godinu 

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke  županije za 2019. godinu   

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za 

financije.  

 

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je jesu li predviđena sredstva za poboljšanje položaja 

umirovljenika tj. za starački dom te koji iznos je namijenjen za Centar za gospodarenje otpadom 

Karlovačke županije.  

Gospođa Marija Gemeri odgovara kako je u ovoj godini za projekt „Vojne ambulante“ 

planirano 400.000,00 kuna. Međutim, nakon detaljnijih analiza utvrđeno je da bi trošak za 

eventualne korisnike bio prevelik (cca 8.000,00 kuna). Ističe kako je iz dijela planiranog iznosa 

plaćena projektna dokumentacija te dodaje kako se radi na proširenju Doma za starije i nemoćne 

Sv. Antun Karlovac, a u „Vojnoj bolnici“ postoji mogućnost smještaja Centra za socijalnu skrb. 

Za 2019. godinu nisu planirana velika sredstva te ona iznose oko 100.000,00 kuna.  

Gospodin Dragutin Belavić pohvaljuje iskorak u Poslovnoj zoni Logorište koji se odnosi 

na proširenje i nova radna mjesta te mu je drago da su osigurana sredstva za završetak zone. 

Također pohvaljuje brzinu izdavanja građevinskih dozvola te ističe da je za daljnji napredak zone 

i sigurnost građana važna izgradnja obilaznice i sustava obrane od poplava.  

Gospodin Zlatibor Tomas ističe kako je potrebna nova kanalizacija od budućeg rotora do 

kraja Poduzetničke zone.  

Gospodin Branko Eremić upitao je gospođu Mariju Gemeri zašto se u projekcijama za 

2020./2021. ide na smanjenje proračuna i zašto u 2019. godini postoji smanjenje u odnosu na 

izvršenje proračuna.  

Gospođa Marija Gemeri odgovara da je proračun uvijek otvoren za nove projekte i 

povećanja.  
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Uz nazočnost 7 članova, sa 4 glasa ZA, 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa 

donesen je sljedeći: 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se:  

a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. 

godinu  

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu. 

 

 

TOČKA 4. 

Razno 

  

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 

ZAVRŠENO U 9:55 SATI. 

 

PREDSJEDNICA 

 

Vesna Ribar, dipl.ing.građ.    




