
KLASA: 021-04/19-01/117 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-04 

 

Z A P I S N I K   

 

s 15. sjednice ODBORA ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I OBNOVU održane 18. rujna 2019. 

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

 

Nazočni članovi: DAMIR RADINOVIĆ, BORO MATIJEVIĆ, SAŠA GALE, MIJO POPOVAČKI,  

IGOR KRIVOKUĆA, ZLATIBOR TOMAS 

 

Odsutni članovi:     ZLATKO MRVOŠ 

 

Ostali nazočni: MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije 

   ŽELJKO FANJAK, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo 

   STJEPAN TURKOVIĆ, ravnatelj Županijske uprave za ceste 

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

 

 

ZAPOČETO U 09.30 SATI. 

 

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

pozdravio nazočne. Konstatira kako je na sjednici nazočno 6 članova Odbora te predlaže dnevni red. 

 

 Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Odbora 

2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine  

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2019. godinu  

4. Razno  

 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Odbora  

 

Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik s 14. sjednice Odbora. 

 

TOČKA 2. 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine 

  

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

U raspravi su sudjelovali: Zlatibor Tomas, Igor Krivokuća, Marija Gemeri. 

 



Gospodin Zlatibor Tomas upitao je može li se dostići planirani iznos od 26 milijuna kuna. 

Gospođa Marija Gemeri daje obrazloženje. 

Gospodin Igor Krivokuća upitao je ide li županija u smjeru kvalitetnije podrške razvoju lovnog 

turizma, npr. na području Perjasice koje je za to pogodno. 

Gospodin Željko Fanjak daje obrazloženje. 

 

Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. 

godine. 

 

TOČKA 3. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2019. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Stjepan Turković, ravnatelj Županijske uprave za ceste. 

U raspravi su sudjelovali: Damir Radinović, Stjepan Turković, Zlatibor Tomas, Igor Krivokuća, Boro 

Matijević, Željko Fanjak, Saša Gale. 

 

Gospodin Damir Radinović upitao je jesu li gotovi projekti za most u Zvečaju i kada se očekuje 

realizacija. 

Gospodin Stjepan Turković odgovara kako će na sljedećoj sjednici županijske skupštine biti Plan 

nabave za 2020. godinu u kojem su detaljno opisane aktivnosti oko mosta u Zvečaju, a sada se čeka 

izdavanje građevinske dozvole. U sljedećoj godini planira se zaduženje oko 15 milijuna kuna čime će 

se graditi dva mosta, onaj u Bukovlju i u mjestu Ruševica na rijeci Glini u općini Cetingrad. 

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je ima li ŽUC ovlaštenje odnosno je li registrirana za ispitivanje 

gospodarskog tla. 

Gospodin Stjepan Turković odgovara kako dvoje inženjera u ŽUC-u ima navedeno ovlaštenje od 

Hrvatske komore inženjera. 

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je ima li informacija oko preseljenja ŽUC-a i čija je to ideja. 

Gospodin Stjepan Turković odgovara kako je po njegovom mišljenju bila loša ideja da se ŽUC nalazi 

u zoni Logorište s obzirom na stalnu potrebu komunikacije s ostalim institucijama te napominje da se 

županijske uprave za ceste u ostalim županijama nalaze u centru grada. Trenutni prostor je moderan, 

funkcionalan i očekuje postizanje dobre cijene na tržištu prilikom njegove prodaje. 

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je gospodina Turkovića o dvije tragične nesreće odnosno trajanju 

postupka. 

Gospodin Stjepan Turković odgovara kako je jedna nesreća iz 2014. godine, a druga još od ranije, no 

sudski proces je kompleksan i dugo traje. 

Gospodin Igor Krivokuća upitao je u čijoj je nadležnosti gradnja kružnog toka i zaobilaznice na 

Logorištu. 

Gospodin Stjepan Turković odgovara kako je navedeno u nadležnosti Hrvatskih cesta i ima 

neslužbene informacije kako je javna nabava u tijeku te se očekuje izbor izvođača do kraja godine. 

Gospodin Igor Krivokuća upitao je zbog čega je cesta odnosno most u Gornjem Pokuplju dana 

državi. 

Gospodin Stjepan Turković odgovara kako je to nekada bila županijska cesta za koju je ŽUC imao 

važeću građevinsku dozvolu, a prekategorizacijom je prometnica dobila status državne ceste i samim 

time građevinska dozvola više ne vrijedi. Koliko zna objekt je u fazi ishođenja građevinske dozvole. 



Gospodin Boro Matijević upitao je koliko sredstava je potrebno za preseljenje ŽUC-a u Šimunićevu 

ulicu u Karlovcu. 

Gospodin Stjepan Turković odgovara kako trenutno nema točnu informaciju o iznosu, ali može mu 

dostaviti karticu, dok će trošak u vezi nove zgrade biti otprilike oko 1000 do 1100 eura po kvadratu. 

Bruto površina nove zgrade bi bila oko 620 m2 na tri razine. 

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je gospodina Fanjka hoće li temeljem nove organizacije ureda 

državne uprave neki zaposlenici doći u županijski upravni odjel za gospodarstvo. 

Gospodin Željko Fanjak odgovara kako je teško govoriti jer sistematizacija nije završena, ali jedan 

dio će sigurno doći u županijski upravni odjel s obzirom da su poslovi koje je obavljao nadležni odjel 

ureda državne uprave usko vezani uz dosadašnji posao županijskog upravnog odjela. 

Gospodin Saša Gale iznosi problematiku ceste D-1 prema Trupinjaku koja je preuska za 

mimoilaženje dva vozila koja idu prema i iz kamenoloma, pa se mora zaustavljati promet kako bi se 

mimoišli. 

Gospodin Stjepan Turković odgovara kako je cesta u lošem stanju i to je detektirano, ali još nije 

uspjelo lobiranje u resornom ministarstvu da se vrati tzv. fond podravnanja. Nada se kako će to uspjeti 

u sljedećoj godini jer je i premijer to obećao. Cesta se mora proširiti za 1 metar, a i vlasnik 

kamenoloma je spreman to sufinancirati.  

 

 Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 

plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu. 

 

 

TOČKA 4. 

Razno 

Članovi Odbora su suglasni s prijedlogom predsjednika Odbora da se održi tematska sjednica Odbora 

na temu vodovoda u Generalskom Stolu i ostalim ruralnim područjima prije 11. mjeseca ove godine. 

 

 

DOVRŠENO U 10:25 SATI. 

 

PREDSJEDNIK 
 

Damir Radinović    


