
KLASA: 021-04/19-01/144 

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

 

Z A P I S N I K   

 

s 15. sjednice ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA 

održane 5. studenog 2019. godine u sobi za sastanke, A. Vraniczanya 4/I, 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 

 GORAN GLAVURTIĆ, vijećnik Županijske skupštine  

 VJERUŠKA STANIŠIĆ, voditeljica Odsjeka za planske poslove i zaštitu 

okoliša 

  VLATKA BOROTA, JU Zavod za prostorno uređenje i zaštitu okoliša  

   MIRJANA PINUŠIĆ, referent za pripremu sjednica   

  

ZAPOČETO U 11:30 SATI. 

 

 Sjednicom Odbora predsjedala je gospođa VESNA RIBAR, predsjednica Odbora. 

Utvrđuje kvorum od 7 članova te predlaže dnevni red kako je naveden u pozivu.  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova, usvojen je sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 14. 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. Prijedlog Zaključka o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 5G 

tehnologije  

4. Razno   

 

 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Odbora 

 

Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova, usvojen je zapisnik s 14. sjednice Odbora. 
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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.  

 

Predsjednica zahvaljuje gospođi Gemeri na uvodnom obrazloženju te otvara raspravu u kojoj su 

sudjelovali Zlatibor Tomas i Marija Gemeri. 

 

Gospodin Zlatibor Tomas moli pojašnjenje vezano uz poziciju 3025 - koja se odnosi na Ured 

župana te upitao kako se puni Razvojni fond i da li u njega ulaze sredstva od prodaje dionica.  

Gospođa Marija Gemeri odgovorila je kako se ta pozicija odnosi na rezervirana sredstva iz 

Razvojnog fonda te dala pojašnjenje vezano uz punjenje Razvojnog fonda. Naglasila je da 

sredstva od prodaje dionica ulaze u zadnjem rebalansu po donošenju Odluke o prodaji dionica.  

Gospodin Zlatibor Tomas ukazuje kako je premalo novaca u proračunu izdvojeno za stariju 

populaciju.  

 

Uz nazočnost 7 članova Odbora, sa 5 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom 

donesen je sljedeći: 

 

Z A K LJ 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. 

Prijedlog Zaključka o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 5G 

tehnologije  

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Goran Glavurtić, vijećnik Županijske skupštine kao 

predlagatelj ove točke dnevnog reda. Pojašnjava kako se ovdje radi o tome da je na snazi zakon iz 

1997. godine kojim je regulirana 2G tehnologija, a od 2020. godine se namjerava uvođenje 5G 

tehnologije u funkciju i iz tog razloga smatra da je zakon i zakonska regulativa zastarjela te s 

ovim aktom se žele pokrenuti izmjene i dopune starog postojećeg zakona na višoj razini, odnosno 

u Hrvatskom saboru.  

Predsjednica Odbora, gospođa Vesna Ribar istaknula je da po Poslovniku Županijske Skupštine 

o prijedlozima općih akata čiji predlagatelj nije župan, obvezno se pribavlja mišljenje župana te 

je ono dostavljeno u materijalima.  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  
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Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je donesen sljedeći: 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se prijedlog Zaključka o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i 

uvođenju 5G tehnologije. 

 

TOČKA 4. 

 

Razno 

 

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je jesu li VI. izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke 

županije bile ciljane, odnosno koji je razlog tih izmjena i je li to usuglašavanje sa gradskim 

planom? 

Gospođa Vlatka Borota pojašnjava kako je razlog i osnovni cilj izrade i donošenja VI. izmjena i 

dopunama PPKŽ osigurati kvalitetniji prostorni i gospodarski razvoj Karlovačke županije, prema 

načelima održivog razvoja. Prikupljaju se zahtjevi od javnopravnih tijela određenih posebnim 

propisima koji će sudjelovati u izradi kako bi se krenulo u izradu istog. Istaknula je kako neke 

postavke rješava županijski plan, a kasnije gradski.  

Gospodin Goran Glavurtić upitao je vezano uz proceduru oko javnog savjetovanja za izmjene 

plana i hoće li dobiti na e-mail upite svih javnopravnih tijela kod njihovih zahtjeva za izmjenu 

plana ili će to biti dostupno na web stranicama.  

Gospođa Vlatka Borota pojasnila je da se savjetovanje radi po zakonu i ima svoju točnu 

proceduru te pojasnila. Ističe kako je sve javno i transparentno.  

Gospođa Vjeruška Stanišić pojasnila je standardnu proceduru prema kojoj u ranoj fazi izrade 

izmjena i dopuna započinje i postupak strateške procjene najprije utvrđivanjem sadržaja strateške 

studije, zatim se počinje izrađivati strateška studija, odnosno postupak izrade strateške studije 

cijelo vrijeme prati postupak izrade nacrta izmjena i dopuna plana te da je u tijeku javno 

savjetovanje o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna Prostornog plana 

Karlovačke županije. 

Gospodin Goran Glavurtić upitao je vezano uz Vojni poligon Eugen Kvaternik u Slunju i 

odlagalište u Babinoj Gori. 

Gospođa Vjeruška Stanišić odgovorila je kako će se vezano uz navedeni postupak strateške 

procjene osnovati Savjetodavno stručno povjerenstvo koje ima zadatak proučiti stratešku studiju i 

nacrt izmjena i dopuna te donijeti mišljenje o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti strateške studije 

s obzirom na nacrt izmjena i dopuna.  

Gospođa Vesna Ribar napominje da se prijedlozi mogu podnositi po dvije osnove i da se sve 

nalazi na internet stranici Karlovačke županije.  

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je da li se studija radi paralelno sa planom ili koji je tu 

dokument koji je za korak ispred.  

Gospođa Vjeruška Stanišić pojašnjava da u postupku utvrđivanja sadržaja strateške studije 

javnopravna tijela daju mišljenje o sadržaju strateške studije zajedno sa zahtjevima za izradu 

plana. Ističe da se u postupku izrade plana, od rane faze izrađuje strateška studija što znači da u 

postupku surađuju izrađivač plana i ovlaštenik koji izrađuje stratešku studiju. Nije po zakonu i 
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uredbi predviđeno da se dovrši Nacrt plana pa da se tek onda pokreće postupak strateške 

procjene. Također je istaknula da će se detaljno znati što se rješava izmjenama i dopunama 

Prostornog plana županije kada se prikupe svi zahtjevi, a kada se provodi strateška procjena za 

prostorni plan, da je uredbom posebno predviđeno da se zahtjevi za izradom plana i mišljenja o 

sadržaju Strateške studije traže istim aktom.  

Gospođa Vlatka Borota pojašnjava da se svaka izmjena temelji na zahtjevu, a ako je potrebno 

može se dodatno potkrijepiti još nekim detaljnijim dokumentom, a moguće je da već neka 

dokumentacija postoji. S javnom raspravom Prostornog plana ide javna rasprava o Strateškoj 

studiji koja sadržava sva mišljenja koja su dala javnopravna tijela, zainteresirana javnost i ostala 

javnost s obrazloženjima zašto je nešto usvojeno, zašto nije i sadržaj strateške studije o čemu se 

donosi odluka nakon što prođe 30 dana savjetovanja, ali ta odluka nije definitivna i sadržaj se još 

uvijek može nadograđivati prema potrebama za što je zadužen ovlaštenik koji izrađuje studiju i 

mora pratiti sve što se od njega zahtjeva.  

Gospođa Vesna Ribar pojasnila je da u Odluci o započinjanju postupka strateške procjene 

utjecaja na okoliš koja je dostupna od 16. listopada 2019. na web stranicama Karlovačke 

županije, gdje je naveden detaljni redoslijed radnji koje će se provesti u postupku strateške 

procjene utjecaja na okoliš u VI. Izmjenama i dopunama PPKŽ i točno se vidi šta prethodi 

nečemu odnosno šta se nakon nečeg donosi. Također u prilogu je popis svih javnopravnih tijela, 

institucija i ostalih koji sudjeluju u tom postupku.  

 

Nakon rasprave predsjednica Odbora zahvaljuje članovima te zaključuje sjednicu.  

 

ZAVRŠENO U 12:10 SATI. 

 

 

PREDSJEDNICA 

 

Vesna Ribar, dipl.ing.građ.    




