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KLASA: 021-04/19-01/138 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-03 

 

Z A P I S N I K   

 

 

sa 6. sjednice ODBORA ZA BRANITELJE I STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA 

održane 4. studeni 2019. godine u Dvorani za sastanke, Ul. A. Vraniczanya 4/I, Karlovac.                        

 

Nazočni članovi: TOMISLAV MAGDIĆ, IVAN MILAŠINČIĆ, BORO MATIJEVIĆ, 

VJEKOSLAV BITUNJAC, ZLATKO MRVOŠ, DRAŽEN MATIČIĆ, GORAN 

GLAVURTIĆ,  ZDENKO BOGUT 

 

Odsutni članovi:     IVAN KNEZOVIĆ 

 

Ostali nazočni:  MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije  

PREDRAG KORAĆ, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo 

BRUNO BAJAC, viši stručni suradnik u Uredu župana 

 

 

ZAPOČETO U 09:30 SATI. 

 

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

nazočnost 8 članova Odbora.  

 

 Predlaže sljedeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen: 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika sa 4. i 5. 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. Razno  

     

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika sa 4. i 5. sjednice Odbora 

 

Gospodin Dražen Matičić sugerira da se pod točkom 3. zapisnika s 4. sjednice Odbora ispravi 

pogreška u imenu Nikole Mažara, te da se preformulira sažetak njegove izjave u pogledu nepoštovanja 

Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji prilikom zapošljavanja u nekim 

državnim tvrtkama. 

 

Uz prihvaćanje primjedbi gospodina Dražena Matičića, jednoglasno su usvojeni zapisnici s 4. i 5. 

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 Marija Gemeri, pročelnica UO za financije. 

U raspravi su sudjelovali: Boro Matijević, Marija Gemeri, Dražen Matičić, Predrag Korać, Tomislav 

Magdić. 

 

Gospodin Boro Matijević upitao je koliko je iznos predviđen za braniteljsku populaciju. 

Gospođa Marija Gemeri daje obrazloženje povećanja iznosa. 

Gospodin Boro Matijević ističe kako je prošle godine zbog tehničkog previda odbijen jedan prijedlog 

branitelja pa sugerira da se procedura malo „olabavi“. 

Gospodin Dražen Matičić ističe kako će se sljedeće godine navršiti 25 godina od VRO Oluja pa ga 

zanima hoće li se županija priključiti sufinanciranju udruga u obilježavanju istog. 

Gospodin Predrag Korać ističe kako se konkretan način sudjelovanja još ne zna, ali će se u županiji o 

tome sigurno voditi razgovori. 

Gospodin Tomislav Magdić ističe kako vjeruje da će kao i do sada županija poduprijeti obilježavanje 

ovog događaja. 

Gospodin Dražen Matičić se referira na Program unaprjeđenja lovstva te smatra da Lovački savez 

Karlovačke županije nije lovoovlaštenik pa ga stoga županija ne treba financirati već treba financirati 

lovoovlaštenike koji su formirali Lovački savez Karlovačke županije. 

 

 Uz nazočnost 8 članova Odbora, većinom od 6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 glasom 

SUZDRŽAN, usvojen je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

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. 

Razno 

 

Predsjednik Odbora predlaže zaključak ispred ovog Odbora u vezi zahtjeva Braniteljske socijalno 

radne zadruge LAMARINA te ga daje na raspravu i usvajanje. 

 

Gospodin Tomislav Magdić konstatira kako bi Odbor trebao podržati projekt na korist braniteljske 

populacije. 

Gospodin Goran Glavurtić ističe kako projekt treba podržati, ali je loše koncepcijski formiran jer 

udruzi treba darovanje, a ne davanje na korištenje jer neće moći povući europska sredstva. 

Gospodin Tomislav Magdić konstatira kako predloženi zaključak ide u tom smjeru. 

 

Uz nazočnost 8 članova Odbora, jednoglasno je usvojen zaključak o zahtjevu Braniteljske socijalno 

radne zadruge LAMARINA. 
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Gospodin Boro Matijević ističe problem rekonstrukcije spomenika braniteljima u Krnjaku, što je 

županija već podržala dok načelnik Krnjaka isto opstruira. Ističe kako će o tome zajednički raspraviti 

sa Sašom Gale. 

Gospodin Dražen Matičić ističe da treba postaviti zastavu Republike Hrvatske na spomenik na 

Petrovcu. 

Gospodin Boro Matijević napominje kako treba vidjeti u čijoj ingerencije je spomenik, ali podržava 

takvu inicijativu. 

Gospodin Tomislav Magdić podsjeća kako je studeni mjesec stradanja u Karlovačkoj županiji, 

Škabrnji i Vukovaru. 

 

 

DOVRŠENO U 10:05 SATI. 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

Tomislav Magdić 

 

 

 

 

 




