
KLASA: 021-04/19-01/173 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-06 

 

Z A P I S N I K   

 

s 18. sjednice ODBORA ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I OBNOVU održane 17. 

prosinca 2019. godine u u sobi za sastanke, A. Vraniczanya br. 4/I, Karlovac.  

 

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

IGOR KRIVOKUĆA, ZLATIBOR TOMAS 

 

Odsutni članovi:     ZLATKO MRVOŠ 

 

Ostali nazočni: RENATA MARINKOVIĆ, pročelnica UO za gospodarstvo 

   JOSIP RIBAR, viši stručni suradnik u Uredu župana 

   GORAN FRANKOVIĆ, zapovjednik Vatrogasne zajednice Karlovačke županije 

BRUNO BAJAC, viši stručni suradnik u Uredu župana 

 

ZAPOČETO U 09:00 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. 

 

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je zbog čega u dnevnom redu nema točke vezane za izmjenu i 

dopunu Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu. 

Gospodin Damir Radinović odgovara kako nije upoznat s razlogom. 

Gospodin Bruno Bajac pojašnjava kako se navedene izmjene i dopune proračuna odnose na tehničko 

poravnanje pa je uz opsežni dnevni red 20. sjednice Županijske skupštine to vjerojatno razlog.  

 

 Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Odbora  

2. Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2018. godini  

3. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite 

od požara na području Karlovačke županije za 2019. godinu 

4. Godišnja analiza stanja za 2019. godinu i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području Karlovačke županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje  

5. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 

2020. godinu 

6. Razno  

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Odbora 

 

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je zbog čega nema zapisnika sa 17. sjednice Odbora. 



Gospodin Bruno Bajac odgovara kako će navedeni zapisnik s tematske sjednice Odbora biti dostupan 

na idućoj sjednici Odbora. 

 

 Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik sa 16. sjednice Odbora. 

 

TOČKA 2. 

Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2018. godini 

Uvodno obrazloženje dala je Renata Marinković, pročelnica UO za gospodarstvo. 

U raspravi su sudjelovali: Zlatibor Tomas, Igor Krivokuća. 

Gospodin Zlatibor Tomas zahvaljuje na informacijama te sugerira da se u dijelu koji se odnosi na  

KODOS d.o.o. obrazloži dobit od 8 milijuna kuna. Primjećuje loše stanje u Saborskom i Krnjaku. 

Gospodin Igor Krivokuća ističe kako u Saborskom postoje 2 poduzetnika od kojih se jedan bavi 

šindrom ali ne može dobiti dovoljno posla da bi zaposlio radnika za cijelu godinu već samo 

povremeno. 

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je čime se bavi tvrtka Infinium. 

 

 Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2018. godini. 

 

TOČKA 3. 

Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite 

od požara na području Karlovačke županije za 2019. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Goran Franković, zapovjednik VZKŽ. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja 

zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2019. godinu. 

 

TOČKA 4. 

Godišnja analiza stanja za 2019. godinu i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području Karlovačke županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 

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

U raspravi su sudjelovali: Igor Krivokuća, Josip Ribar, Zlatibor Tomas, Goran Franković. 



Gospodin Igor Krivokuća konstatira kako bi HGSS trebao biti plaćen za svoj posao, a ne volontirati. 

Gospodin Josip Ribar odgovara kako je nažalost tako regulirano nacionalnim zakonodavstvom, a 

imaju tek profesionalnog tajnika. 

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je vodi li se računa o eventualnom potresu te postoje li popisi 

godine izgradnje kuća ili popisi skloništa u Karlovcu. 

Gospodin Josip Ribar daje obrazloženje. 

Gospodin Goran Franković napominje kako detaljne planove rade gradovi i općine. 

Gospodin Igor Krivokuća smatra kako bi se o civilnoj zaštitu trebalo učiti u osnovnim školama. 

Zanima ga koliko ima aktivnih skloništa u Karlovcu. 

Gospodin Josip Ribar odgovara kako se radi o 3 do 4 skloništa. 

 

Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se Godišnja analiza stanja za 2019. godinu i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području Karlovačke županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

 

TOČKA 5. 

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 

2020. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Goran Franković, zapovjednik VZKŽ. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke 

županije za 2020. godinu. 

 

TOČKA 6. 

Razno 

Gospodin Zlatibor Tomas tražio je pojašnjenje promjene resornog pročelnika. 

Gospođa Renata Marinković odgovara kako oni koji se ga promijenili vjerojatno znaju razlog. 

 

 

DOVRŠENO U 10:00 SATI. 

 

PREDSJEDNIK 

 

Damir Radinović    




