
KLASA: 021-04/19-01/145 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-10 

 

Z A P I S N I K   

 

s 16. sjednice ODBORA ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I OBNOVU održane 4. studenog 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, ZLATKO MRVOŠ 

 

Odsutni članovi:     - 

 

Ostali nazočni: MARTINA FURDEK HAJDIN, zamjenica župana 

MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije 

   ŽELJKO FANJAK, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo 

   SONJA ŠKRGATIĆ, suradnica u Županijskoj upravi za ceste 

   KRISTIJAN ČUJKO, pročelnik Ureda župana 

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

 

 

ZAPOČETO U 10:30 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 15. sjednice Odbora 

2. 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  

3. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.   

    godinu  

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu 

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

uprave za ceste za 2019. godinu 

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana ŽUC-a za 2020. godinu i 

projekcije za 2021. i 2022. godinu 

6. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju dionica trgovačkog društva Vodoprivreda 

Karlovac d.d. 

7. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Karlovačke županije  

8. Plan djelovanja Karlovačke županije u području prirodnih nepogoda za Karlovačku županiju u  

2020. godini  



9. Prijedlog Zaključka o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 5G 

tehnologije  

10. Razno  

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Odbora  

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik s 15. sjednice Odbora. 

 

TOČKA 2. 

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  

  

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

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

 

Gospodin Igor Krivokuća pohvaljuje financiranje u školstvu i pita hoće li se smanjiti iznos 

financiranja troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva. 

Gospođa Marija Gemeri odgovara kako u odnosu na propisani standard svake godine ima sve manje 

korisnika te pobliže obrazlaže. 

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je da li je negdje definirano koliko se po članu može dobiti. 

Gospođa Marija Gemeri odgovara kako odluku o standardima donosi Vlada RH i pojašnjava. 

 

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

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. 

godinu. 

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke 

županije za 2019. godinu. 

 

TOČKA 3. 

a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu  

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu 

 

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

U raspravi su sudjelovali: Zlatibor Tomas, Marija Gemeri. 

 

Gospodin Zlatibor Tomas konstatira kako za staračke domove u proračunu opet nema ništa te pita 

može li se što pokrenuti s obzirom da je od oko 128 tisuća stanovnika županije njih oko 30 tisuća 

starije dobi. 



Gospođa Marija Gemeri odgovara kako je prijedlog kvalitetan ali je procjena u ovom trenutku 

drugačija te će se u okviru postojećeg Doma sv. Antun povećati kapacitet za oko 30 ležajeva. 

  

 Uz nazočnost 7 članova, s 4 glasa ZA i 3 glasa PROTIV usvojen je sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

a) Prihvaća se Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. 

godinu.  

b) Prihvaća se Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu. 

 

 

TOČKA 4. 

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

Županijske uprave za ceste za 2019. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Sonja Škrgatić, suradnica u Županijskoj upravi za ceste. 

U raspravi su sudjelovali: Sonja Škrgatić, Zlatibor Tomas, Igor Krivokuća. 

 

Gospodin Zlatibor Tomas komentira smanjenje prihoda te podizanje rashoda za zaposlene. 

Gospođa Sonja Škrgatić odgovara kako se radi o neoporezivom rashodu te kako su plaće iste već 

dugi niz godina. 

Gospodin Igor Krivokuća konstatira kako razumije obrazloženje gospođe Škrgatić, a kako je krenulo 

i njemu će dodaci na plaću biti veći od osnovice. 

 

Uz nazočnost 7 članova, s 4 glasa ZA, 1 glasom PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN, usvojen je 

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 2019. godinu. 

 

TOČKA 5. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana 

ŽUC-a za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Sonja Škrgatić, suradnica u Županijskoj upravi za ceste. 

U raspravi su sudjelovali: Sonja Škrgatić, Zlatibor Tomas. 

 

Gospodin Zlatibor Tomas konstatira kako podržava dizanje kredita te postavlja pitanje o visini 

kamata. 

Gospođa Sonja Škrgatić odgovara kako se nadaju kamatama od oko 3%, sve ide na javno 

nadmetanje, a komunicirat će se i s HBOR-om. 

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je ima li u Financijskom planu predviđenih sredstava za sanaciju 

trenutnog stanja mostova. 



Gospođa Sonja Škrgatić odgovara kako je profesor s Građevinskog fakulteta izvršio kompletan 

pregled i nalaz mostova za trošak od nekoliko tisuća kuća što je iznimno povoljno. 

 

Uz nazočnost 7 članova, s 5 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN, usvojen 

je sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana ŽUC-a za 2020. 

godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. 

 

TOČKA 6. 

Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju dionica trgovačkog društva 

Vodoprivreda Karlovac d.d. 

 

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

Gospođa Martina Furdek Hajdin izvijestila je o prigovoru pristiglom na Povjerenstvo za prodaju 

dionica. 

 

Uz nazočnost 7 članova, s 5 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, usvojen je sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju dionica trgovačkog društva 

Vodoprivreda Karlovac d.d. 

 

TOČKA 7. 

Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Karlovačke županije 

 

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

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 zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Karlovačke 

županije. 

 

TOČKA 8. 

Plan djelovanja Karlovačke županije u području prirodnih nepogoda za 

Karlovačku županiju u  2020. godini 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Josip Ribar, viši stručni suradnik u Uredu župana. 

U raspravi su sudjelovali: Igor Krivokuća. 

 

Gospodin Igor Krivokuća pohvaljuje predloženi Plan. 

 



Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Plan djelovanja Karlovačke županije u području prirodnih nepogoda za Karlovačku 

županiju u 2020. godini. 

 

TOČKA 9. 

Prijedlog Zaključka o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 

5G tehnologije 

 

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

U raspravi su sudjelovali: Igor Krivokuća, Zlatibor Tomas. 

 

Gospodin Igor Krivokuća ističe kako Živi zid nije protiv tehnologije već inzistiraju da se pazi gdje i 

kako se bazne stanice postavljaju. 

Gospodin Zlatibor Tomas daje komentar na dozvole koje se spominju u kontekstu baznih stanica. 

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Zaključka o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 5G 

tehnologije. 

 

TOČKA 10. 

Razno 

Gospodin Mijo Popovački ponavlja upit o temi vodovoda u Generalskom Stolu i ostalim ruralnim 

područjima u županiji. 

Gospodin Kristijan Čujko odgovara kako će se nakon ove sjednice skupštine organizirati tematska 

sjednica ovog Odbora. 

Gospođa Martina Furdek Hajdin konstatira kako se očekuju izmjene zakona u smjeru javnovodnog 

upravljanja te predlaže da se u razdoblju od 11.11.-15.11.2019. održi tematska sjednica na navedenu 

temu. 

Gospodin Zlatko Mrvoš ističe kako podržava inicijativu gospodina Popovačkog jer ljudi nemaju 

pitke vode te smatra kako je vrijeme za neku konkretnu inicijativu. 

 

 

DOVRŠENO U 11:45 SATI. 

 

PREDSJEDNIK 

 

Damir Radinović    




