
KLASA: 021-04/18-01/165 

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

 

Z A P I S N I K   

 

sa 8. sjednice ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA održane 25. 

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

 

Nazočni članovi: VESNA RIBAR, DRAGUTIN BELAVIĆ, IGOR KRIVOKUĆA, BRANKO 

EREMIĆ, DUBRAVKO GALIĆ, ZLATIBOR TOMAS 

 

Odsutni:  KRUNOSLAV TOMAČIĆ 

 

Ostali nazočni:  MARINA JARNJEVIĆ, pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i 

okoliš 

 MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije  

MARIO MESARIĆ, predstavnik tvrtke IRES EKOLOGIJA  

 KRISTIJAN ČUJKO, tajnik Županijske skupštine  

     

ZAPOČETO U 9,15 SATI. 

 

 Sjednicom Odbora predsjedala je gospođa VESNA RIBAR, predsjednica Odbora. 

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova usvojen je sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Odbora  

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   

3. Program zaštite okoliša Karlovačke županije 2018. – 2022. godine  

4. Razno   

 

 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Odbora  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova, usvojen je zapisnik sa 7. sjednice Odbora. 
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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.  

 

Gospodin Zlatibor Tomas moli da se dopuna materijala dostavi vijećnicima radi lakšeg 

praćenja.  

 

Zaključak Odbora je da se mailom pošalje dopuna materijala vijećnicima.  

 

  

Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova, sa 5 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM 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. 

Program zaštite okoliša Karlovačke županije 2018. – 2022. godine 

 

 Uvodno obrazloženje uz prezentaciju dala je gospođa MARINA JARNJEVIĆ, pročelnica 

Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš zatim gospodin MARIO MESARIĆ iz tvrtke IRES 

EKOLOGIJA. 

 

U raspravi su sudjelovali ZLATIBOR TOMAS, IGOR KRIVOKUĆA, VESNA RIBAR, 

DUBRAVKO GALIĆ, DRAGUTIN BELAVIĆ, MARINA JARNJEVIĆ i MARIO MESARIĆ.  

 

 Gospodin Igor Krivokuća pohvaljuje Izvješće.  

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je hoće li se ovo izvješće koje je naša obveza sada dalje 

kontrolirati, provoditi ili na drugi način implementirati? Ističe da svi ciljevi moraju imati nešto 

mjerljivo. 

Gospođa Marina Jarnjević odgovorila je kako bi trebala slijediti edukacija od strane 

Odjela sukladno ovom usmjeravajućem dokumentu. 

Gospođa Vesna Ribar istaknula je da nastavak načina provedbe i kontrole treba 

definirati.  
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Gospodin Zlatibor Tomas upitao je kako će rezultati biti mjerljivi? 

Gospodin Mario Mesarić pojasnio je kako tu treba angažman svih subjekata koji su 

ovdje definirani, ali isto tako i Odjel je tu da usmjerava i da educira. Što se tiče kontrole i 

praćenja istaknuo je da rezultati neće biti brzo vidljivi, sad je program donesen do 2022. godine. 

Nakon 2022. ide se u izradu izvješća o stanju okoliša gdje će se primijeniti metodologija 

vrednovanja odnosno koliko je neka mjera koja je provedena doprinijela ostvarenju cilja. 

Istaknuo je da neke mjere nemaju kraj te se moraju provoditi kontinuirano.   

Gospodin Dubravko Galić upitao je da li je program pratio Zakon o zaštiti okoliša i 

uredbe EU te što ako je neusklađen i koje su posljedice u tom slučaju? 

Gospođa Marina Jarnjević odgovorila je kako je sve regulirano zakonom. Županija nije 

represivni organ, ali nadležna tijela mogu izreći kazne za propisane prekršaje.  

Gospodin Mario Mesarić navodi da se Program dostavlja Hrvatskoj agenciji za okoliš i 

prirodu.  

Gospodin Dragutin Belavić predlaže da svi subjekti dobe ovaj materijal, kao primjer. 

Kratkoročne mjere koje su moguće treba pokrenuti sama Županija te da treba sugerirati JLS da se 

očituju o Programu i što planiraju učiniti prema njegovom sadržaju.  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova, usvojen je  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Program zaštite okoliša Karlovačke županije 2018. – 2022. godine.  

 

 

TOČKA 4. 

Razno 

  

Gospodin Zlatibor Tomas istaknuo je da zapisnici neka budu kakvi jesu, a ne da 

slijedimo primjer Skupštine.  

Gospodin Dubravko Galić upitao je koliko je instalirano punionica strujom za električne 

automobile? 

Gospođa Vesna Ribar odgovorila je kako u gradu Karlovcu ima na Strossmayerovom 

trgu, a u pripremi su još 3 lokacije u gradu te planira Tiffon i Supernova.  

 

 

ZAVRŠENO U 10,20 SATI. 

 

 

PREDSJEDNICA 

 

Vesna Ribar, dipl.ing.građ.    




