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KLASA: 021-04/18-01/204 

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

 

Z A P I S N I K   

 

 

s 4. sjednice ODBORA ZA BRANITELJE I STRADALINIKE DOMOVINSKOG RATA 

održane 11. prosinca 2018. godine u Dvorani za sastanke Ureda župana, ul. A. Vraniczanya 2/II, 

Karlovac.                        

 

Nazočni članovi: TOMISLAV MAGDIĆ, MARIJAN BABIĆ, IVAN KNEZOVIĆ, VJEKOSLAV 

BITUNJAC, ZLATKO MRVOŠ, DRAŽEN MATIČIĆ, GORAN GLAVURTIĆ,  

ZDENKO BOGUT 

 

Odsutni članovi:     BORO MATIJEVIĆ 

 

Ostali nazočni:  MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije 

MARTINA KOSTOLANJI, viša stručna suradnica za pripremu projekata za 

zdravstvo i socijalnu skrb u Upravnom odjelu za zdravstvo  

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

 

ZAPOČETO U 8:00 SATI. 

 

Sjednicom Odbora predsjedao je gospodin Tomislav Magdić, predsjednik te utvrdio kvorum uz 

nazočnost 6 članova Odbora.  

 

 Predlaže sljedeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen: 

 

D n e v n i   r e d:  

 

 

1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Odbora  

2. 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  

3. Razno  

 

       

       TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Odbora  

 

 Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik s 3. sjednice Odbora.  
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TOČKA 2 . 

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.  

  

 U raspravi su sudjelovali Tomislav Magdić, Ivan Knezović i Marija Gemeri.   

 

 Predsjednik Odbora Tomislav Magdić se nadovezuje i ističe kako mu nije drago da se 

smanjuju sredstva za branitelje, ali ako su stručne službe procijenile da su osigurana sredstva dovoljna 

za rad braniteljskim udrugama onda se slaže sa prijedlogom.  

 Gospodin Ivan Knezović pitao je pročelnicu Gemeri je li ostalo novaca koji je namijenjen 

udrugama.  

 Pročelnica Marija Gemeri je odgovorila da su sva osigurana sredstva za udruge potrošena i 

isplaćena.  

 U međuvremenu se pridružio gospodin Zlatko Mrvoš.  

  

 Uz nazočnost 7 članova, većinom glasova, sa 6 glasova za i 1 glasom protiv prihvaćen 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 3. 

Razno  

  

 Gospodin  Goran Glavurtić poziva predsjednika Odbora i čelnike ostalih braniteljskih udruga 

da se založe za pomoć obitelji hrvatskog branitelja Danka Pranjića iz Ogulina koji živi u privatnom 

najmu u 10-ero članoj obitelji s 8-ero djece te mu je hitno potrebno stambeno zbrinjavanje. Ističe kako 

ih je on osobno nakon niza krivih uputa točno uputio u Ured državne uprave Karlovačke županije, 

nakon čega su stavljeni na listu prioriteta za stambeno zbrinjavanje. Predlaže da se državnom tajniku 

Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikoli Mažaru pošalje pismo u kojem 

će se zatražiti pomoć.  

Predsjednik Odbora Tomislav Magdić obećaje da će razgovarati s državnim tajnikom i s 

ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom.  

U međuvremenu se pridružio gospodin Vjekoslav Bitunjac.  

Gospodin Dražen Matičić ističe kako radi u Hrvatskim šumama te kako se u toj tvrtki ne 

provodi Zakon o braniteljima jer se zapošljavaju kadrovi koji su bili pripadnici agresorske vojske, a 

naša djeca odlaze u inozemstvo tražeći posao. Htio bi da se na Županijskoj skupštini o tome razgovara 

te ističe kako nije dobro da su se umirovljeni branitelji pasivizirali te navodi kako bi prisutnost 

predstavnika Karlovačke županije na obljetnicama ratnih postrojbi mogla biti veća.  
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Gospodin Tomislav Magdić odgovara kako mu je žao što je dobar dio braniteljske populacije 

inertan, a u vezi provedbe Zakona o braniteljima vjeruje kako je ona sve kvalitetnija.  

 

 

DOVRŠENO U 8:25 SATI. 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

Tomislav Magdić 

 

 

 

 
 




