
KLASA: 021-04/19-01/63 

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

 

Z A P I S N I K   

 

s 12. sjednice ODBORA ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I OBNOVU održane 11. travnja 2019. 

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

 

Nazočni članovi: DAMIR RADINOVIĆ, PAVAO ŠKALJAC, SAŠA GALE, MIJO POPOVAČKI, 

ZLATKO MRVOŠ, IGOR KRIVOKUĆA, ZLATIBOR TOMAS 

 

Odsutni članovi:      - 

 

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

MARKO VLAINIĆ, REGEA 

MATIJA FURAČ, viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo u 

Upravnom odjelu za gospodarstvo 

SONJA ŠKRGATIĆ, suradnik za računovodstvene, financijske i ekonomske 

poslove u Županijskoj upravi za ceste   

MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije 

DUBRAVKO GALIĆ, predsjednik Savjeta za sigurnost prometa na cestama 

Karlovačke županije   

 

 

ZAPOČETO U 8.30 SATI. 

 

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

pozdravio nazočne. Konstatira kako je na sjednici nazočno 7 članova Odbora te predlaže da se dnevni 

red izmjeni na način da se točka 2. zamjeni s točkom 8., a točka 3. sa točkom 7., radi ostalih obveza 

izvjestitelja po navedenim točkama.  

 

 Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

 

D n e v n i   r e d:  

 
1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Odbora 

2. Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u 2018. godini 

3. Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2018. godinu  

4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu  

5. a) Prijedlog Odluke o izmjenama I dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu 

b) Prijedlog Odluke o izmjenama I dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije 

za 2019. godinu  

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na godišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2018. godinu 

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

uprave za ceste za 2019. godinu 



8. a) Izvješće o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2018. godinu  

b) Financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2018. godinu  

9. Razno  

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Odbora  

 

 Zapisnik s 11. sjednice Odbora jednoglasno je usvojen uz nazočnost 7 članova.  

 

 

 

TOČKA 2. 

Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u 2018. godini 

  

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Dubravko Galić, predsjednik Savjeta za sigurnost 

prometa na cestama Karlovačke županije.  

   

U raspravi su sudjelovali: Zlatibor Tomas, Dubravko Galić i Zlatibor Tomas.  

Gospodin Zlatibor Tomas navodi kako nije siguran jesu li biciklisti zastupljeni u ovom 

izvješću te moli da se obrati pažnja i na bicikliste koji su stariji od srednjoškolaca. Sugerira edukacije o 

oznakama na biciklističkim stazama jer ni on sam ne zna što neki od znakova na biciklističkoj stazi 

znače.  

Gospodin Dubravko Galić slaže se sa sugestijom te ističe kako se edukacije prvenstveno 

odnose na osnovne i srednje škole u suradnji s HAK-om. Napominje kako se starije osobe uglavnom 

ne interesiraju previše o navedenom, no na web stranici se može postaviti bilo kakav upit. Također 

napominje da će probati organizirati predloženi tip edukacija.  

Gospodin Zlatibor Tomas ističe problem pješačkih prijelaza u rotoru, odnosno ističe da se 

pješački prijelazi nalaze na premaloj udaljenosti od samog rotora tako da između rotora i pješačkog 

prijelaza obično stane jedno vozilo.  

Gospodin Dubravko Galić sugerira da se obrati inspekciji cestovnog prometa.  

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije u 2018. 

godini.   

 

 

TOČKA 3. 

Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2018. godinu 

  

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Matija Furač, viši stručni suradnik za gospodarstvo i 

poduzetništvo u Upravnom odjelu za gospodarstvo.  

   

U raspravi su sudjelovali: Igor Krivokuća, Matija Furač i Zlatibor Tomas.  

 



Gospodin Igor Krivokuća upitao je određuje li poduzetnička zona neke uvjete tvrtkama koje 

tamo posluju. Ističe problem smrada na području tvrtke „Meduza“ koja ne uključuje separator.  

Gospodin Matija Furač navodi kako je pročelnik Fanjak, kao i inspekcija bio na terenu, ali je 

inspekcija utvrdila da je sve u redu, ali ipak će o navedenom problemu ponovno izvijestiti pročelnika 

Fanjka.  

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je gdje se u izvješću nalaze podaci o kanalizacijskoj mreži 

na području Poduzetničke zone te sugerira da se to dopuni.  

 

Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom usvojen je sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2018. godinu. 

 

 

TOČKA 4. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje dala je gospođa Marija Gemeri, pročelnica Upravnog odjela za financije.   

 

U raspravi su sudjelovali: Igor Krivokuća i Marija Gemeri.  

 

Gospodin Igor Krivokuća zatražio je detaljnije pojašnjenje u vezi izdavanja bjanko zadužnice.  

Gospođa Marija Gemeri dala je traženo pojašnjenje.  

 

Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom usvojen je sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu.  

 

 

TOČKA 5. 

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. 

godinu  

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

za 2019. godinu          

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Marija Gemeri, pročelnica Upravnog odjela za financije.   

 

 

U raspravi su sudjelovali: Zlatibor Tomas i Marija Gemeri.  

Gospodin Zlatibor Tomas zatražio je pojašnjenje u vezi promjena kod primarne zdravstvene 

zaštite.  

Gospođa Marija Gemeri daje obrazloženje te napominje kako se radi o usklađivanju sukladno 

projektima.  



 

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 2019. godinu 

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

za 2019. godinu               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

TOČKA 6. 

 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na godišnji Izvještaj o izvršenju 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 Zlatko Mrvoš, Igor Krivokuća, Sonja Škrgatić i Zlatibor Tomas.  

 

Gospodin Zlatko Mrvoš napustio je sjednicu Odbora radi ranije zakazanih obveza u 

Ministarstvu.  

Gospodin Igor Krivokuća upitao je u čijoj je nadležnosti cesta i most preko rijeke Mrežnice u 

Dugoj Resi.  

Gospođa Sonja Škrgatić odgovara kako je došlo do prekategorizacije cesta te predmetna cesta 

spada u nadležnost Grada Duga Rese unazad tri godine.  

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je čija je cesta od budućeg rotora na Logorištu prema 

Poduzetničkoj zoni, a radi kanalizacije koju je potrebno napraviti.  

Gospođa Sonja Škrgatić dala je obrazloženje na postavljeno pitanje.  

 

Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na godišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog 

plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu.  

 

 

TOČKA 7. 

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

uprave za ceste za 2019. 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 koja je sudbina zgrade u Šimunićevoj ulici 7., te čiji je 

prostor u Logorištu i koje su aktivnosti provedene u ovoj godini u svezi toga.  

Gospođa Sonja Škrgatić daje obrazloženje.  

 

Uz nazočnost 6 članova,  sa 4 glasa ZA i 2 SUZDRŽANA glasa usvojen je sljedeći: 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2019. godinu.  

 

TOČKA 8. 

a) Izvješće o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2018. godinu 

b) Financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2018. godinu  

 Uvodno obrazloženje dao je gospodin Marko Vlainić, REGEA.  

   

U raspravi su sudjelovali Pavao Škaljac, Marko Vlainić i Zlatibor Tomas.  

Gospodin Pavao Škaljac upitao je što je s energetskom obnovom privatnih kuća.  

Gospodin Marko Vlainić odgovara kako su do sada pristizale različite informacije, prvo za 6. 

mjesec, pa za 11. mjesec pa čak i da u 2019. godini neće biti natječaja te s toga ne može dati konkretan 

odgovor.  

Gospodin Pavao Škaljac upitao je što je s energetskom obnovom višestambenih zgrada.  

Gospodin Marko Vlainić odgovara da je natječaj predviđen za 2019. godinu, ali je također 

moguća odgoda, ovisno o odluci Ministarstva graditeljstva i Fonda za zaštitu okoliša.  

Gospodin Zlatibor Tomas traži popis zgrada za koje je zadužena REGEA.  

Gospodin Marko Vlainić mu odgovara kako se popis nalazi u Godišnjem planu te će mu isti 

proslijediti na e-mail.  

Gospodin Zlatibor Tomas ističe kako se dosta novaca troši na stručno usavršavanje djelatnika 

REGEA-e.  

Gospodin Marko Vlainić odgovara kako je usavršavanje engleskog jezika neophodno radi 

svakodnevnog posla s dokumentacijom i mail korespondencijom na engleskom jeziku. Ističe kako 

ravnatelj podržava dodatno obrazovanje djelatnika te da se dobiveni novac vraća ukoliko se edukacija 

ne završi odnosno ako se ode iz ustanove u roku od tri godine.  

 

Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se:  

a) Izvješće o radu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2018. godinu 

b) Financijsko izvješće Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske za 2018. godinu 

 



 

TOČKA 9. 

Razno 

    

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 

 

DOVRŠENO U 10:10 SATI. 

 

PREDSJEDNIK 
 

Damir Radinović    




