
KLASA: 021-04/19-01/82 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-05 

 

Z A P I S N I K   

 

s 13. sjednice ODBORA ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I OBNOVU održane 5. lipnja 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:  MARTINA FURDEK HAJDIN, zamjenica župana 

                                    KRISTIJAN ČUJKO, pročelnik Ureda župana 

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

                                    DANIELA PERIS, JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije 

                                    JOSIP RIBAR, viši stručni suradnik u Uredu župana 

                                    ŽELJKO FANJAK, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo 

                                    JOSIPA ZARIĆ, struč.spec.ing.sec., DLS d.o.o. Rijeka 

 

 

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 dnevni red. 

 

 Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Odbora 

2. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja ljudskih potencijala Karlovačke županije 2019. 

– 2024. 

3. Prijedlog Odluke o donošenju Razvojne strategije Karlovačke županije 2020+ 

4. Procjena rizika od velikih nesreća za Karlovačku županiju  

5. Razno  

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Odbora  

 

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je jesu li svi zapisnici s Odbora na web stranici. 

Gospodin Kristijan Čujko pojašnjava kako nisu iz razloga što se očekuje redizajn web stranice pa će 

onda biti. 

  

 Zapisnik s 12. sjednice Odbora jednoglasno je usvojen uz nazočnost 7 članova.  

 



 

 

TOČKA 2. 

Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja ljudskih potencijala Karlovačke županije 2019. 

– 2024. 

  

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Daniela Peris iz Javne ustanove Regionalne razvojne 

agencije Karlovačke županije. 

   

U raspravi su sudjelovali: Zlatibor Tomas, Daniela Peris. 

 

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je je li na javnoj raspravi bilo nekih komentara vezano za 

zdravstveni dio. 

Gospođa Daniela Peris daje obrazloženje. 

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja ljudskih potencijala Karlovačke županije 

2019. – 2024. 

 

 

TOČKA 3. 

Prijedlog Odluke o donošenju Razvojne strategije Karlovačke županije 2020+ 

  

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Daniela Peris iz Javne ustanove Regionalne razvojne 

agencije Karlovačke županije. 

 

U raspravi su sudjelovali: Zlatibor Tomas, Daniela Peris. 

 

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je gdje se može pročitati Strategija regionalnog razvoja. 

Gospođa Daniela Peris odgovara na stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. 

Gospodin Zlatibor Tomas napominje kako je komentirao strategiju putem javnog savjetovanja ali nije 

vidio odgovore s javnog savjetovanja. 

Gospođa Daniela Peris odgovara kako će provjeriti što je s izvješćem o provedenom savjetovanju te 

daje usmeno obrazloženje. 

 

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o donošenju Razvojne strategije Karlovačke županije 2020+. 

 

 



 

TOČKA 4. 

Procjena rizika od velikih nesreća za Karlovačku županiju 

 

 Uvodno obrazloženje dali su gospodin Josip Ribar, viši stručni suradnik za poslove zaštite na 

radu, vatrogastvo i razminiranje u Uredu župana, te Josipa Zarić ispred tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke. 

 

U raspravi su sudjelovali: Igor Krivokuća, Josipa Zarić, Josip Ribar, Zlatibor Tomas, Damir 

Radinović. 

 

Gospodin Igor Krivokuća upitao je jesu li osiguravajuća društva uključena u procjenu rizika. 

Gospođa Josipa Zarić odgovara kako nisu i daje obrazloženje. 

Gospođa Igor Krivokuća upitao je zbog čega se na području Karlovca ne dozvoljava vađenje pijeska 

iz rijeka. 

Gospodin Josip Ribar ističe kako je više puta poslan upit u Hrvatske vode, međutim konstantno je 

prisutan i ekološki problem u svemu tome. 

Gospodin Igor Krivokuća upitao je zbog čega je sužavano ušće Korane i Kupe. 

Gospodin Josip Ribar odgovara kako ne može dati odgovor jer je to ingerencija Hrvatskih voda. 

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je u vezi studije utjecaja na okoliš sustava obrane od poplava i je li 

ovu procjenu rizika morala raditi vanjska ovlaštena tvrtka i koliko ona košta. 

Gospodin Josip Ribar daje obrazloženje i ističe kako je cijena iznosila 37 500 kuna. 

Gospodin Damir Radinović primjećuje kako se starije generacije ne sjećaju ovakvih problema s 

poplavom. 

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Procjena rizika od velikih nesreća za Karlovačku županiju. 

 

TOČKA 5. 

Razno 

    

Gospodin Mijo Popovački postavlja upit u vezi opskrbe vodom sela u općini Generalski Stol 

(Petrunići, Keići, Mrežnički Brest, Jankovo Selište) odnosno je li u planu i kada izgradnja vodovoda 

jer postoji privatni interes za investicije u seoski turizam na tom području. Žalosno je da u današnje 

vrijeme postoje sredine bez opskrbe vodom te ga zanima može li ga napraviti privatni investitor. 

Gospođa Martina Furdek Hajdin daje obrazloženje te napominje kako postoji građevinska dozvola 

za 9 km koje će graditi Komunalno Duga Resa. Predviđeno je sufinanciranje u omjeru 80 % Hrvatske 

vode - 20 % Komunalno Duga Resa te bi oni ove godine trebali dogovoriti radove. Privatnici mogu 

osnovati određeni fond ali investitor mora biti Komunalno Duga Resa. Pokazuje točnu trasu 

predviđenog vodovoda. 

 

DOVRŠENO U 09:30 SATI. 

 

PREDSJEDNIK 
 

Damir Radinović    




