
KLASA: 021-04/18-01/184 

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

 

Z A P I S N I K   

 

sa 9. sjednice ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA održane 23. 

listopada 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 

 

Odsutni:  DUBRAVKO GALIĆ 

 

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

okoliš 

 MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije  

 SLAVICA KLARIĆ, viši referent za analitičko planske poslove u Uredu 

župana 

   

ZAPOČETO U 14,00 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 s 8. 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. Razno   

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Odbora  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova, usvojen je zapisnik s 8. 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.  
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Gospođa Vesna Ribar upitala je da li se do kraja godine planira još jedan rebalans.  

Gospođa Marija Gemeri odgovorila je da se predviđa jedan tehnički rebalans do kraja 

godine.  

Gospodin Zlatibor Tomas spomenuo je naznake da se Ured državne uprave u Karlovcu 

spaja sa Županijom. Zanima ga da li postoji kakav prijedlog ili plan toga, te da treba i o tome 

voditi brigu, za prostor i za ljude.  

Gospođa Marija Gemeri odgovorila je kako je na web stranicama Karlovačke županije 

objavljen nacrt Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu i rasprava je otvorena do 12. 

studenog. Tu nema podataka o Uredu državne uprave jer još ništa nije definirano. Država mora 

spustiti i sredstva za njih. Karlovačka županija bi morala osigurati i dodatne novce. Problem je 

dosta složen. Sada nisu evidentirani jer se nije htjelo improvizirati.  

Gospođa Marina Jarnjević istaknula je kako na nacionalnoj razini još ništa nije 

definirano. Treba 30 propisa mijenjati, a iz njezinih saznanja ona će ići postupno. U ovom trenu 

nema konkretnije informacije.  

 

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. 

Razno 

  

Gospodin Igor Krivokuća upitao je da li postoje naznake za HE Brodarci da će biti u 

funkciji? Također ga zanima i za elektranu na Korani.  

Gospođa Marina Jernjević odgovorila je kako HE Brodarci nije predviđena u ovom 

Planu radi zaštite od poplave. Za elektranu na Korani istaknula je kako je građevinska dozvola 

izdana, provedena je javna rasprava, javnih očitovanja nije bilo, postupak je cijeli proveden. Svi 

su dali zeleno svjetlo.  

Gospodin Zlatibor Tomas istaknuo je da HE nema zaposlenih, drveće je na nivou vode i 

to se suši i dolazi do erozija.   

 

 

ZAVRŠENO U 14,30 SATI. 

 

PREDSJEDNICA 

 

Vesna Ribar, dipl.ing.građ.    




