
KLASA: 021-04/19-01/39 

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

 

Z A P I S N I K   

 

s 11. sjednice ODBORA ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I OBNOVU održane 22. veljače 2019. 

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

 

Nazočni članovi: DAMIR RADINOVIĆ, PAVAO ŠKALJAC, ZLATKO MRVOŠ, IGOR 

KRIVOKUĆA, ZLATIBOR TOMAS 

 

Odsutni članovi:      SAŠA GALE, MIJO POPOVAČKI 

 

Ostali nazočni:  KRISTIJAN ČUJKO, tajnik Županijske skupštine  

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

KARLO RAJIĆ, pomoćnik direktora Regionalne razvojne agencije 

Sjeverozapadne Hrvatske 

ŽELJKO FANJAK, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo 

 

ZAPOČETO U 10:00 SATI. 

 

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

pozdravio nazočne, konstatira kvorum od 4 člana te predlaže dnevni red. 

 

 Uz nazočnost 4 člana, jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Odbora 

2. Prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje dionica trgovačkog društva Vodoprivreda 

Karlovac d.d.  

3. Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije 

Sjeverozapadne Hrvatske: 

a) Program rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2019. godinu  

b) Plan prihoda i rashoda Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 

2019. godinu 
 

4. Razno  

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Odbora  

 

 Zapisnik s 10. sjednice Odbora jednoglasno je usvojen uz nazočnost 4 člana.  

 

 

 



 

TOČKA 2. 

Prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje dionica trgovačkog društva  

Vodoprivreda Karlovac d.d. 

 

 Uvodno obrazloženje dao je gospodin Kristijan Čujko, pročelnik Ureda župana.  

 

Pod ovom točkom pridružio se gospodin Pavao Škaljac.   

 

U raspravi su sudjelovali: Zlatibor Tomas, Igor Krivokuća, Kristijan, Čujko i Bruno Bajac.  

 

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je zbog čega se donosi nova odluka i hoće li biti nove 

procjene vrijednosti dionica.  

Gospodin Kristijan Čujko odgovara kako je važećim aktima Županijske skupštine predviđeno 

da se javni poziv za prikupljanje ponuda može provesti u dva navrata, što je i učinjeno te je time 

iscrpljena mogućnost postupanja po staroj odluci.  

Gospodin Bruno Bajac dodao je kako je prilikom procjene vrijednosti dionica procjenitelj 

uzimao u obzir referentno razdoblje 2017. godinu pa će s obzirom na dva neuspjela javna poziva 

vjerojatno doći do određene korekcije procijenjene vrijednosti dionica.  

Gospodin Igor Krivokuća upitao je na koji način se bira procjenitelj.  

Gospodin Kristijan Čujko odgovorio je da se bira prema pravilima javne nabave.  

 

Uz nazočnost 5 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje dionica trgovačkog društva 

Vodoprivreda Karlovac d.d..  

 

 

TOČKA 3. 

Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije 

Sjeverozapadne Hrvatske: 

a) Program rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2019. 

godinu  

b) Plan prihoda i rashoda Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske 

za 2019. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje dao je gospodin KARLO RAJIĆ, pomoćnik ravnatelja Regionalne 

razvojne agencije Sjeverozapadne Hrvatske.  

 

U raspravi su sudjelovali Zlatibor Tomas, Karlo Rajić, Željko Fanjak.  

 

Gospodin Zlatibor Tomas podsjeća Karla Rajića da mu je obećao dostaviti jedan dokument pa ga 

moli da mu isti dostavi. Nadalje, ističe kako jedan projekt vezan uz REGEA-u, a koji se nalazi u 

Strategiji razvoja Karlovačke županije 2020.+, nije stavljen u program rada.  



Gospodin Karlo Rajić prihvaća sugestiju.  

Gospodin Željko Fanjak daje obrazloženje vezano za upit gospodina Zlatibora Tomasa.  

Gospodin Pavao Škaljac pohvaljuje rad REGEA-e.  

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je zbog čega su u REGEA-i sada tri djelatnika manje.  

Gospodin Karlo Rajić odgovara kako su kolegice otišle raditi u Zagreb, a rad REGEA-e se 

normalno nastavlja.  

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je što je s fotonaponskim sustavima.  

Gospodin Željko Fanjak odgovorio je kako je u planu fotonaponska elektrana u Općoj bolnici 

Karlovac te je pobliže objasnio dosadašnje radnje vezane za ovu temu kao i planove za budućnost.  

Gospodin Karlo Rajić također iznosi podatke o fotonaponskim sustavima i natječajima na koje 

se Karlovačka županija može javiti u narednom periodu.  

 

Uz nazočnost 5 članova,  jednoglasno je usvojen je sljedeći: 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Daje se suglasnost na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:  

a) Program rada Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2019. godinu  

b) Plan prihoda i rashoda Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2019. 

godinu.  

 

 

 

TOČKA 4. 

Razno 

    

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

DOVRŠENO U 10:30 SATI. 

 

PREDSJEDNIK 
 

Damir Radinović    




