
KLASA: 021-04/18-01/203 

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

 

Z A P I S N I K   

 

s 10. sjednice ODBORA ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I OBNOVU održane 12. prosinca  

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

 

Nazočni članovi: DAMIR RADINOVIĆ, PAVAO ŠKALJAC, SAŠA GALE, ZLATKO MRVOŠ, 

IGOR KRIVOKUĆA, ZLATIBOR TOMAS, MIJO POPOVAČKI 

 

Odsutni članovi:      - 

 

Ostali nazočni:  MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije 

GORAN FRANKOVIĆ, zapovjednik Vatrogasne zajednice Karlovačke županije  

RENATA MARINKOVIĆ, viši savjetnik za razvoj i EU fondove u Upravnom 

odjelu za gospodarstvo  

SONJA ŠKRGATIĆ, suradnik za računovodstvene, financijske i ekonomske 

poslove u Županijskoj upravi za ceste   

JOSIP RIBAR, viši stručni suradnik za zaštitu na radu, vatrogastvo i 

razminiravanje u Uredu župana  

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

     

     

ZAPOČETO U 10:00 SATI. 

 

 Sjednicom Odbora predsjedao je gospodin DAMIR RADINOVIĆ, predsjednik Odbora koji je 

pozdravio nazočne, konstatira kvorum od 7 članova te predlaže dnevni red. 

 

 Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Odbora 

2. a)  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018.      

godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu  

 b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna     Karlovačke  

županije za 2018. godinu   
 

3. 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  
 

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske 

uprave za ceste za 2018. godinu  
 

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske 

uprave za ceste za 2018. godinu  
 



6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za 

ceste za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 

7. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja 

zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2018. godinu  

8. Godišnja analiza stanja za 2018. godinu i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području Karlovačke županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

9. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 

2019. godinu  

10. Razno  

 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Odbora  

 

 Zapisnik s 9. sjednice Odbora jednoglasno je usvojen uz nazočnost 7 članova.  

 

 

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.   

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojen 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. 

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 Zlatibor Tomas, Igor Krivokuća i Marija Gemeri.  



 

Gospodin Zlatibor Tomas izražava nezadovoljstvo ne predviđanjem sredstava za umirovljenike, 

Centra za gospodarenje otpadom KODOS i Poslovnu zonu Logorište. 

Gospodin Igor Krivokuća upitao je ima li Županija projekata za srednju populaciju (mlade).  

Gospođa Marija Gemeri dala je odgovore na postavljena pitanja.   

 

Uz nazočnost 7 članova, sa 4 glasa ZA, 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa usvojen 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 4. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske 

uprave za ceste za 2018. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Sonja Škrgatić, suradnik za računovodstvene, financijske i 

ekonomske poslove u Županijskoj upravi za ceste.  

 

U raspravi su sudjelovali Igor Krivokuća i Sonja Škrgatić. 

  

Gospodin Igor Krivokuća upitao je hoće li se raditi cesta Tounj – Primišlje.  

Gospođa Sonja Škrgatić odgovorila je kako ne raspolaže tom informacijom te će o tome upitati 

ravnatelja.  

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2018. godinu.  

 

TOČKA 5. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske 

uprave za ceste za 2018. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Sonja Škrgatić, suradnik za računovodstvene, financijske i 

ekonomske poslove u Županijskoj upravi za ceste.  

 

U raspravi su sudjelovali Zlatibor Tomas i Sonja Škrgatić.  

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je hoće li biti promjena u kadrovskoj strukturi ŽUC-a jer smatra 

da je u njoj premali broj zaposlenih građevinske struke.  



Gospođa Sonja Škrgatić odgovorila je na pitanje gospodina Tomasa.  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2018. godinu.  
 

 

TOČKA 6. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za 

ceste za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Sonja Škrgatić, suradnik za računovodstvene, financijske i 

ekonomske poslove u Županijskoj upravi za ceste.  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske 

uprave za ceste za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.  

 

TOČKA 7. 

Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite 

od požara na području Karlovačke županije za 2018. godinu  

 

  Uvodno obrazloženje dao je gospodin Goran Franković, zapovjednik Vatrogasne zajednice 

Karlovačke županije.  

 

 U raspravi su sudjelovali Igor Krivokuća, Zlatibor Tomas i Goran Franković.  

 

 Gospodin Igor Krivokuća pohvaljuje koncept vatrogastva u Karlovačkoj županiji.  

 Gospodin Zlatibor Tomas upitao je o broju društava i broju profesionalnih i amaterskih 

vatrogasaca u Karlovačkoj županiji.  

 Gospodin Goran Franković dao je obrazloženja na postavljena pitanja.  

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana 

unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2018. godinu.  

 



TOČKA 8. 

Godišnja analiza stanja za 2018. godinu i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području Karlovačke županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 

 Uvodno obrazloženje dao je gospodin Josip Ribar, viši stručni suradnik za zaštitu na radu, 

vatrogastvo i razminiravanje u Uredu župana.   

U raspravi su sudjelovali Zlatibor Tomas i Josip Ribar.   

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je o donaciji u iznosu od 120.000,00 kuna. 

 

Gospodin Josip Ribar pojašnjava da se ne radi o donaciji i obrazlaže za koju namjenu su 

sredstva utrošena.    

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Godišnja analiza stanja za 2018. godinu i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 

na području Karlovačke županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.  

 

TOČKA 9. 

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke 

županije za 2019. godinu  

   

  Uvodno obrazloženje dao je gospodin Goran Franković, zapovjednik Vatrogasne zajednice 

Karlovačke županije.  

 

  Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke 

županije za 2019. godinu.  

 

TOČKA 10. 

Razno 

    

Gospodin Zlatibor Tomas navodi kako smatra da jedan sat nije dovoljno vrijeme za Odbore 

Županijske skupštine. 

 

DOVRŠENO U 11:25 SATI. 

 

PREDSJEDNIK 
 

Damir Radinović    




