
KLASA: 021-04/20-03/7 
URBROJ: 2133/1-01/06-20-03 
 

Z A P I S N I K   
 

s 19. sjednice ODBORA ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I OBNOVU održane 11. veljače 2020. godine u 
u sobi za sastanke, A. Vraniczanya br. 2/II, Karlovac.  

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

ZLATIBOR TOMAS 
 
Odsutni članovi:    IGOR KRIVOKUĆA 
 
Ostali nazočni: KRISTIJAN ČUJKO, pročelnik Ureda župana 
  RENATA MARINKOVIĆ, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo 
  dr. sc. MAJA VUČINIĆ-KNEŽEVIĆ, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo  

DAVIDE DUJMIĆ, savjetnik za proračun i računovodstvene poslove u Upravnom odjelu za 
financije 

    
ZAPOČETO U 08.30 SATI. 
 
 Sjednicom Odbora predsjedao je gospodin DAMIR RADINOVIĆ, predsjednik Odbora koji pozdravlja 
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 sa 18. sjednice Odbora  

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje dionica u trgovačkom 
društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.  

3. Razno  
 
 

TOČKA 1. 
Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Odbora 

 
 

 Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik sa 18. sjednice Odbora. 
 

TOČKA 2. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje dionica u trgovačkom društvu 
Vodoprivreda Karlovac d.d.  

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Kristijan Čujko, pročelnik Ureda župana koji navodi kako se radi o obvezi  
Županije da po okončanju postupka podnese Izvješće Županijskoj skupštini te kratko pojasnio. 

U raspravi su sudjelovali: ZLATIBOR TOMAS, BORO MATIJEVIĆ, ZLATKO MRVOŠ, KRISTIJAN ČUJKO i DAVIDE 
DUJMIĆ.  



 

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je za koju godinu se odnosi dividenda u iznosu od 180.000,00 kuna i da li je 
isplaćena dividenda za 2019. godinu.   

Gospodin Boro Matijević osvrnuo se na tvrtku koja je kupila dionice odnosno Odvjetničko društvo, gdje ističe 
da ista ima mali temeljni kapital za osnivanje, u 2018. godini bilježi gubitak, a 2020. godine kupuje dionice 
Vodoprivrede. 

Gospodin Kristijan Čujko odgovorio je da prilikom raspisivanja natječaja nije bio uvjet u smislu da tvrtka mora 
biti s određenim jamstvom, već je svaki punuditelj trebao uplatiti jamčevinu.  

Gospodin Zlatko Mrvoš izjasnio se da će podržati ovo Izvješće, jer smatra što se tiče Županije da je sve 
transparentno i legalno.  

Gospodin Davide Dujmić odgovorio je kako se iznos dividende od 180.000,00 kuna odnosi na 2015. godinu, a 
uplaćena je 2016. godine. U 2019. godini Karlovačkoj županiji su uplaćena sredstva dividende za 2018. godinu, 
a za 2019. godinu nije uplaćena dividenda.  

 Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

  Prihvaća se prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje dionica u 
trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.. 

 

TOČKA 3. 
Razno 

Pod ovom točkom predsjednik Odbora, gospodin Damir Radinović osvrnuo se na 17. tematsku sjednicu Odbora 
koja je održana 15. studenog 2019. godine na temu problematike sustava vodoopskrbe na području Karlovačke 
županije. Naglasio je kako treba i dalje djelovati da spomenuta mjesta budu opskrbljena vodom te dao prijedlog 
da se organizira sastanak sa gradonačelnicima i načelnicima lokalnih jedinica koje su obuhvaćene tom 
problematikom radi izgradnje vodovoda koji je važan za razvoj Županije.  
Gospodin Zlatko Mrvoš ističe kako je na tematskoj sjednici tražio da se donese jedna kvalitetna odluka s 
gradonačelnicima Ogulina i Duga Rese i načelnicima Tounja, Generalskog Stola da se napravi vodovod u 
mjestima gdje je to potrebno te da se kod pojedinih mjesta ne radi o velikoj dužini vodovoda.  
Gospodin Boro Matijević slaže se da je izgradnja vodovoda bitna i predlaže da župan organizira sastanak 
vezano uz ovu problematiku, bez članova Odbora i na sljedećoj sjednici Odboru se prezentira odluka koja je 
donesena. Ističe da za provedbu izgradnje vodovoda treba sagledati i financijsku mogućnost pojedinog grada i 
općine, a Županija da se u realizaciju uključi u okviru svojih mogućnosti.   
Gospodin Mijo Popovački dao je komentar kako su u zapisniku šturo navedena izlaganja s tematske sjednice te 
ističe da se treba i dalje aktivirati kako bi se realizirala izgradnja vodovoda na spomenutim područjima.  
 
Nakon kratke rasprave članovi Odbora donijeli su zaključak da se predlaže županu da inicira sastanak s 
gradonačelnicima Duga Rese i Ogulina te načelnicima Generalskog Stola i Tounja radi izgradnje vodovoda.  
 
DOVRŠENO U 9:00 SATI. 
 

 
PREDSJEDNIK 

 
Damir Radinović    




