
KLASA: 021-04/17-01/193 

URBROJ: 2133/1-01-03/01-17-01 

 

ZAPISNIK 
 

 

 s 3. sjednice Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu održane 28. studenog 2017. 

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

 

Nazočni članovi - DAMIR RADINOVIĆ, SAŠA GALE, IGOR KRIVOKUĆA, MIJO 

POPOVAČKI, ZLATKO MRVOŠ, ZLATIBOR TOMAS, PAVAO 

ŠKALJAC 
   

Odsutni članovi -  
   

Ostali nazočni: -  IVAN UĐBINAC, pročelnik Ureda župana  

GORAN FRANKOVIĆ, županijski Vatrogasni zapovjednik  

ŽELJKO FANJAK, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo 

MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije 

STJEPAN TURKOVIĆ, ravnatelj ŽUC-a 

VIKTOR ŠEGRT, direktor Razvojne agencije Karlovačke županije  

KARLA .d.o.o. 

JOSIP RIBAR, viši stručni suradnik za zaštitu na radu, vatrogastvo i 

razminiravanje   

MIRJANA PINUŠIĆ, referent za pripremu sjednica, Ured župana  

   

ZAPOČETO U 11.00 SATI. 

 

 Sjednicom je predsjedao gospodin Damir Radinović, predsjednik Odbora.  

Gospodin ZLATIBOR TOMAS upozorio je da nije dobio materijale na vrijeme odnosno 

da ih je dobio u četvrtak.  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova, usvojen je sljedeći: 

 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Odbora 

2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2017. 

godinu  

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Karlovačke županije za 2017. godinu  

3. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. 

godinu  

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu  

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2017. godinu 

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske 

uprave za ceste za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 
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6. Godišnja analiza stanja za 2017. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području Karlovačke županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje   

7. Donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Karlovačke županije od 2018. do 2021. godine  

8. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja 

zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2017. godinu  

9. Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke županije 

za 2018. godinu 

10. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke 

županije KARLA 

11. Prijedlog Odluke o produljenju trajanja važeće Strategije razvoja Karlovačke županije 

2011. – 2013. do usvajanja novog srednjoročno strateškog dokumenta (Plan razvoja 

županije) 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Odbora 

Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova usvojen je zapisnik s 2. sjednice Odbora.   

 

 

TOČKA 2.  

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2017. 

godinu  

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Karlovačke županije za 2017. godinu  

 

 

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

financije.  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova usvojen je sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

 

 Prihvaća se:  

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2017. 

godinu  

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke 

županije za 2017. godinu.  
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TOČKA 3.  

a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 

2020. godinu  

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu  

 

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

financije.  

U raspravi su sudjelovali: ZLATIBOR TOMAS, MARIJA GEMERI, IGOR 

KRIVOKUĆA i VIKTOR ŠEGRT.  

 

Gospodin ZLATIBOR TOMAS upitao je da li su osigurana sredstva za starački dom.  

Gospođa MARIJA GEMERI odgovorila je kako su 2018. godini osigurana sredstva za 

dokumentaciju.  

Gospodin IGOR KRIVOKUĆA upitao je da li je Županija odustala ili investitor od 

projekta u Mekušju, a radi se o preradi ribe s obzirom da je to trebalo biti u zoni Logorište.  

Gospodin VIKTOR ŠEGRT odgovorio je na postavljeno pitanje.  

Gospodin ZLATIBOR TOMAS upozorio je kako treba pripaziti na studiju utjecaja na 

okoliš.  

 

Uz nazočnost 7 članova sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom usvojen je sljedeći: 

 

Z A K LJ U Č A K 

 Prihvaća se  

a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. 

godinu  

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu  

 

 

TOČKA 4.  

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2017. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin STJEPAN TURKOVIĆ, ravnatelj Županijske 

uprave za ceste.  

 

U raspravi su sudjelovali: DAMIR RADINOVIĆ, IGOR KRIVOKUĆA, STJEPAN 

TURKOVIĆ i ZLATIBOR TOMAS.  

 

Gospodin DAMIR RADINOVIĆ pohvalio je način rada gospodina Turkovića i 

postignutim u kratko vrijeme. 

Gospodin IGOR KRIVOKUĆA upitao je vezano za radove na državnoj cesti D1 na 

dionici Točak – Hrvatski Blagaj, manjak prometne signalizacije te da se više osoba žalilo na 

oštećenje vozila, a Hitna pomoć ima otežan prolaz.  

Gospodin ZLATIBOR TOMAS upitao je vezano uz vršenje nadzora nad građevinskim 

radovima.  

Gospodin STJEPAN TURKOVIĆ odgovorio je na postavljena pitanja.  
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Jednoglasno uz nazočnost 7 članova, usvojen je  

 

 

ZAKLJUČAK 

 

 Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Financijskog 

plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu.  

 

 

TOČKA 5.  

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave 

za ceste za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin STJEPAN TURKOVIĆ, ravnatelj Županijske 

uprave za ceste.  

 

U raspravi su sudjelovali: ZLATKO MRVOŠ i STJEPAN TURKOVIĆ. 

 

Gospodin ZLATKO MRVOŠ upitao je kada će se rekonstruirati 11,5 kilometara ceste 

Kukača – Skradnik.  

Gospodin STJEPAN TURKOVIĆ odgovorio je da je u planu za 2018. godinu.  

 

Jednoglasno uz nazočnost 7 članova, usvojen je  

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske 

uprave za ceste za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.  

 

TOČKA 6.  

Godišnja analiza stanja za 2017. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području Karlovačke županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje   

 

Uvodno obrazloženje dao je IVAN UĐBINAC, pročelnik Ureda župana.  

 

U raspravi je sudjelovao: ZLATIBOR TOMAS i IVAN UĐBINAC.  

 

Gospodin ZLATIBOR TOMAS molio je pojašnjenje o godišnjoj analizi financijskih 

sredstava u kraćem obliku.  

Gospodin IVAN UĐBINAC odgovorio je na postavljeno pitanje. 

 

Jednoglasno uz nazočnost 7 članova, usvojen je  
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ZAKLJUČAK 

 Prihvaća se Godišnja analiza stanja za 2017. godinu i Godišnji plan razvoja sustava 

civilne zaštite na području Karlovačke županije s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.  

  

TOČKA 7.  

Donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području 

Karlovačke županije od 2018. do 2021. godine 

 

Uvodno obrazloženje dao je IVAN UĐBINAC, pročelnik Ureda župana.  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na 

području Karlovačke županije od 2018. do 2021. godine.  

 

TOČKA 8. 

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

zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2017. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin GORAN FRANKOVIĆ, županijski vatrogasni 

zapovjednik.  

 

U raspravi su sudjelovali: ZLATIBOR TOMAS, IVAN UĐBINAC i GORAN 

FRANKOVIĆ.  

 

Gospodin ZLATIBOR TOMAS istaknuo je kako su vatrogasci uključeni u sve te 

aktivnosti te kako bi se zakonski trebalo riješiti da ih se oslobodi poslova koji nisu vatra.  

Gospodin IVAN UĐBINAC odgovorio je kako je sustav vatrogastva izrađen na temelju 

rizika i procjena.  

Gospodin GORAN FRANKOVIĆ istaknuo je kako želi da se izregulira odnos te se ne 

boji odgovornosti.  

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno usvojen je sljedeći: 

 

 

ZAKLJUČAK 

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

unaprjeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2017. godinu.  
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TOČKA 9. 

Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke županije 

za 2018. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin GORAN FRANKOVIĆ, županijski vatrogasni 

zapovjednik.  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 Prihvaća se Godišnji provedbeni Plan unaprjeđenja zaštite od požara na području 

Karlovačke županije za 2018. godinu. 

 

 

TOČKA 10. 

Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke 

županije KARLA 

 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin VIKTOR ŠEGRT, direktor Razvojne agencije 

Karlovačke županije KARLA d.o.o.  

 

U raspravi su sudjelovali: ZLATIBOR TOMAS, VIKTOR ŠEGRT i IVAN UĐBINAC.  

 

Gospodin ZLATIBOR TOMAS upitao je što je sa starom KARLA-om. 

 Gospodin VIKTOR ŠEGRT odgovorio je da će se nakon dubinske analize donijeti 

odluka.  

 Gospodin IVAN UĐBINAC istaknuo je kako se na ovaj način želi postići brže i efikasnije 

poslovanje.  

 

Uz nazočnost 7 članova,  jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 Prihvaća se Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Regionalne razvojne agencije 

Karlovačke županije KARLA.  
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TOČKA 11. 

 

Prijedlog Odluke o produljenju trajanja važeće Strategije razvoja Karlovačke županije 

2011. – 2013. do usvajanja novog srednjoročno strateškog dokumenta (Plan razvoja 

županije) 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin VIKTOR ŠEGRT, direktor Razvojne agencije 

Karlovačke županije KARLA d.o.o.  

 

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 produljenju trajanja važeće Strategije razvoja 

Karlovačke županije 2011. – 2013. do usvajanja novog srednjoročno strateškog dokumenta (Plan 

razvoja županije).  

 

 

ZAVRŠENO U 12.30 SATI. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

Damir Radinović 




