
KLASA: 021-04/19-01/157 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-02 

 

Z A P I S N I K   

 

s 17. tematske sjednice ODBORA ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I OBNOVU održane 15. 

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 

   RENATA MARINKOVIĆ, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo 

   BRANKA ŠEKETA KARLOVIĆ, viša stručna suradnica u UO za gospodarstvo 

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

NIKOLA ROGOZ, Vodovod i kanalizacija d.o.o. 

IVAN KLOKOČKI, Komunalno Duga Resa d.o.o. 

BOJAN PREBEŽIĆ, Vodovod i kanalizacija Ogulin d.o.o. 

DINKO PUŠKARIĆ, Komunalac d.o.o. Slunj 

ZLATKO GOJMERAC, Komunalno Ozalj d.o.o. 

MARKO ŽUPAN, Spelekom d.o.o. Rakovica 

MILOŠ MUSULIN, Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o. 

DAVOR VLAŠIĆ, Vode Krašić d.o.o. 

 

 

ZAPOČETO U 11:00 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. Analiza stanja sustava vodoopskrbe na području Karlovačke županije 

 

TOČKA 1. 
Analiza stanja sustava vodoopskrbe na području Karlovačke županije 

 

Gospodin Nikola Rogoz izlaže prikaz stanja sustava vodoopskrbe na području grada Karlovca. 

Gospođa Martina Furdek Hajdin upitala je koliki je postotak gubitka vode. 

Gospodin Nikola Rogoz odgovara između 55-58 %, a smanjenje potrošnje je oko 3 %. 

Gospodin Ivan Klokočki izlaže prikaz stanja sustava vodoopskrbe na području grada Duge Rese. 

Gospodin Bojan Prebežić izlaže prikaz stanja sustava vodoopskrbe na području grada Ogulina. 

Gospodin Dinko Puškarić izlaže prikaz stanja sustava vodoopskrbe na području grada Slunja. 

Gospodin Zlatko Gojmerac izlaže prikaz stanja sustava vodoopskrbe na području grada Ozlja. 

Gospodin Marko Župan izlaže prikaz stanja sustava vodoopskrbe na području općine Rakovica. 



Gospodin Bojan Prebežić napominje kako u analizi sustava nedostaje područje Općine Saborsko koja  

nema isporučitelja vodnih usluga. Grad Ogulin je u završnoj fazi postupka pristupanja Saborskog 

društvu Vodovod i kanalizacija Ogulin d.o.o. 

Gospodin Miloš Musulin izlaže prikaz stanja sustava vodoopskrbe na području općine Vojnić. 

Gospodin Davor Vlašić izlaže prikaz stanja sustava vodoopskrbe na području općine Krašić. 

Gospodin Mijo Popovački upitao je postoji li plan priključenja vodovodnom sustavu mjesta Jankovo 

Selište, Brest i Petrunići. 

Gospodin Ivan Klokočki odgovara kako jedan dio projektne dokumentacije postoji ali izvori 

financiranja su Hrvatske vode i jedinice lokalne samouprave jer mi ne možemo biti investitor takvih 

projekata. Postoji još mjesta na tom području koja nemaju vodu. 

Gospodin Mijo Popovački konstatira kako je poruka preostalom stanovništvu navedenog područja da 

odsele i ne slaže se s takvom porukom. 

Gospodin Damir Radinović upitao je kakvo je stanje u mjestima Grganjica i Crno Kamanje. 

Gospodin Zlatko Mrvoš podržava gospodina Popovačkog i smatra da treba pronaći neko rješenje za 

takva područja, a takva su i područja nekih dijelova Općine Tounj. Upitao je kakva je situacija u 

Plaškom. 

Gospodin Bojan Prebežić daje pojašnjenje. 

Gospodin Boro Matijević komentira postotak gubitaka vode te smatra da treba pokušati pronaći 

rješenje i za ljude na rijetko naseljenim područjima. Traži pojašnjenje plavljenja vodospreme s 

Hidroelektrane Lešće. 

Gospodin Zlatibor Tomas zahvaljuje izlagačima. Konstatira kako Rakovica dobiva vodu s Plitvica, a 

dobivat će i smeće na Babinu Goru. Nedopustivo je da gubitci vode budu 60 % jer je i sam bio 

djelatnik vodovoda u Jastrebarskom pred 10 godina i tada su gubitci bili 40 %. 

Gospodin Damir Radinović zahvaljuje svim izlagačima. 

 

DOVRŠENO U 12:45 SATI. 

 

PREDSJEDNIK 

 

Damir Radinović    




