
KLASA: 021-04/17-01/126 

URBROJ: 2133/1-08/01-17-01 

 

Z A P I S N I K   

 

 

s 1. sjednice ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA održane 17. 

srpnja 2017. godine u Dvorani za sastanke Ureda župana, ul. A. Vraniczanya 2/II, Karlovac.                        

 

 

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

BRANKO EREMIĆ, ZLATIBOR TOMAS, DUBRAVKO GALIĆ 

 

Odsutni članovi: IGOR KRIVOKUĆA 

 

Ostali nazočni:  MARTINA FURDEK HAJDIN, zamjenica župana 

   ANITA MALOVIĆ, privremena pročelnica Upravnog odjela za  

   graditeljstvo i okoliš 

   DARKA SPUDIĆ, ravnateljica Javne ustanove NATURA VIVA 

   MARIJA TUFEKOVIĆ, direktorica KODOS-a d.o.o. 

   MARIO KEČKEŠ, ravnatelj Javne ustanove Zavoda za prostorno  

   uređenje Karlovačke županije 

IRENA GEROVAC ZRNIĆ, tajnica Županijske skupštine   

 

ZAPOČETO U 10.30 SATI. 

 

 Sjednicom Odbora predsjedala je gospođa VESNA RIBAR, predsjednica Odbora. 

 

 Jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d:  

 

   1. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Kodos d.o.o. 

       za 2016. godinu 

   2. Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja 

       i korištenja zaštićenih područja za 2016. godinu i Izvješće o financijskom poslovanju 

       JU Natura Viva za 2016. godinu  

   3. Godišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno 

       uređenje Karlovačke županije za 2016. godinu 

   4. Tekuća problematika  

 

 

       TOČKA 1. 

Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije 

Kodos d.o.o. za 2016. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje dala je MarijaTufeković, direktorica Centra za gospodarenje otpadom 

Karlovačke županije Kodos d.o.o. 

 

 U raspravi su sudjelovali:  DRAGUTIN BELAVIĆ, ZLATIBOR TOMAS. 



 Gospodin Dragutin Belavić postavio je pitanje kada se očekuje ishođivanje lokacijske dozvole.  

 Gospodin Zlatibor Tomas postavio je pitanje o kakvoj se lokacijskoj dozvoli radi. Navodi da 

nemamo Studiju izvedivosti odnosno da je mijenjamo, imamo dakle lokacijsku dozvolu na ono što 

ćemo mijenjati. Lokacijska dozvola je produljena, a projekte mijenjamo pa ćemo i lokacijsku morati 

mijenjati. Postavio je pitanje do kada će biti gotova Studija o izvedivosti? Dakle do kraja godine ćemo 

imati Studiju izvedivosti, u skladu sa njom promijenit ćemo projekte pa postavlja pitanje kada se 

očekuje ispravna lokacijska dozvola. Postavlja pitanje koji su rokovi, navedeni u mjesecima, u kojima 

se očekuje neka ralizacija. Smatra potrebnim točno odrediti mjesece kako bi bili što učinkovitiji. 

Navodi da mi ispravljamo nešto što je župan odredio. Postavio je pitanja konkretnih rokova. Postavlja 

pitanje kada se očekuje dobivanje građevinske dozvole. Postavo je pitanje što je sa ovim udrugama 

koje se neprestano bune. 

 Gospodin Branko Eremić navodi da je davno bio uključen u ovaj projekat i zna kako se stvari 

rade. Navodi da je zadovoljan sa tijekom kojim se ide. Navodi da je već sa lokacijskom obavljen veliki 

dio posla, ali smatra da je dobar posao obavljen jer onaj tko to nije radio ne zna o kojem opsegu posla 

se radi. 

 Direktorica Marija Tufeković odgovorila je na postavljena pitanja. 

  

 Jednoglasno je donesen sljedeći: 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Kodos 

d.o.o. za 2016. godinu. 

 

 

TOČKA 2. 

Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanjai 

korištenja zaštićenih područja za 2016. godinu i Izvješće o 

financijskom poslovanju JU Natura Viva za 2016. godinu 

 

 

 Uvodno obrazloženje dala je DARKA SPUDIĆ, ravnateljica JU Natura Viva. 

 U raspravi su sudjelovali: DRAGUTIN BELAVIĆ, ZLATIBOR TOMAS, DUBRAVKO GALIĆ. 

   Gospodin Dragutin Belavić postavio je pitanje kakvo je konkretno stanje vezano uz 

spilju Vrlovku i zbog čega konkretno se ista ne može posjećivati. Ističe da su značajna sredstva 

utrošena u lokalitet spilje Vrlovke te ga zbog toga zanima trenutno stanje i smatra da je nezgodno 

što će se ista moći posjetiti samo dva tri mjeseca u godini. 

   Gospodin Zlatibor Tomas upitao je da li su ribe u Kupi u nadležnosti Javne ustanove te 

da li imaju saznanja što se dešava sa ribama na Ilovcu i tko to prati. Postavio je pitanje koje je 

struke gospođa Leopoldina Dakić te koje su struke članovi Upravnog vijeća. 

   Gospodin Dubravko Galić moli pojašnjenje razlike između zaštićenih područja i 

područja kojima sama Ustanova upravlja. 

 

   Jednoglasno je donesen sljedeći: 

 

Z A K LJ UČ A K 

 

 Prihvaća se Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, 

promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2016. godinu i Izvješće o financijskom 

poslovanju JU Natura Viva za 2016. godinu.  



 

 

TOČKA 3. 

Godišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove 

Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2016. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje dao je Mario Kečkeš, ravnatelj Zavoda. 

 U raspravi su sudjelovali: ZLATIBOR TOMAS. 

 Gospodin Zlatibor Tomas je postavio pitanje da li Zavod izrađuje planove ili ne odnosno da li je 

to posao Zavoda ili nije. 

 Gospodin Dubravko Galić  postavio je pitanje da li su mišljenja koje Zavod daje obvezujuća.  

 Predsjednica Vesna Ribar postavlja pitanje da li je Zavod zapravo za izradu planova za općine i 

gradove i na tržištu ili je ustrojen kao pomoć istima. 

 Ravnatelj Mario Kečkeš odgovorio je na postavljena pitanja. 

  

 Jednoglasno je donesen sljedeći. 

 

       Z A K LJ U Č A K  

 

 Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za 

prostorno uređenje Karlovačke županije za 2016. godinu. 

 

 

TOČKA 4. 

Tekuća problematika 

  

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

 

 

 

DOVRŠENO U 11.32 SATI. 

 

 

PREDSJEDNICA 

 

 

Vesna Ribar dipl.ing.građ.    




