
KLASA: 021-04/18-01/75 

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01 

 

Z A P I S N I K   

 

s 5. sjednice ODBORA ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I OBNOVU održane 10. travnja 2018. 

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

 

Nazočni članovi: DAMIR RADINOVIĆ, PAVAO ŠKALJAC, SAŠA GALE, ZLATKO MRVOŠ, 

IGOR KRIVOKUĆA, ZLATIBOR TOMAS, MIJO POPOVAČKI. 

 

Odsutni članovi:      / 

 

Ostali nazočni:  MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije 

   ŽELJKO FANJAK, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo 

   KRISTIJAN ČUJKO, tajnik Županijske skupštine 

   STJEPAN TURKOVIĆ, ravnatelj ŽUC-a 

   TAMARA LIŠNJIĆ LANG, voditeljica projekata REGEA 

   DRAGO TROPČIĆ, stručni suradnik u Upravnom odjelu za gospodarstvo   

     

 

ZAPOČETO U 8.30 SATI. 

 

 Sjednicom Odbora predsjedao je gospodin DAMIR RADINOVIĆ, predsjednik Odbora. 

 

 Jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora 

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu  

3. Prijedog Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava Karlovačke 

županije po Godišnjem obračunu za 2017. godinu  

4. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu 

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna županije za 2018. 

godinu   

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2017. godinu  

6. a) Izvješće o radu za 2017. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske 

 b) Financijsko izvješće za 2017. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske 

7. Razno 

 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora  

 

 Zapisnik s 4. sjednice Odbora jednoglasno je usvojen uz nazočnost 7 članova.  



 

 

TOČKA 2. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu 

 

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

 

 

 U raspravi su sudjelovali: Igor Krivokuća i Marija Gemeri.  

Gospodin Igor Krivokuća upitao je za šta su utrošena sredstva za elementarne nepogode od 

840.000,00 kuna za općinu Barilović i grad Ogulin.  

Gospođa Marija Gemeri odgovorila je da su ta sredstva namjenska i da su prebačena na općinu 

Barilović i grad Ogulin i utrošena su za sanaciju cesta.  

  

Uz nazočnost 7 članova sa 6 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM glasom donesen sljedeći: 

 

Z AK L J U Č A K 

 

Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu.   

 

 

TOČKA 3. 

Prijedog Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava 

Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2017. godinu 

 

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

 

 U raspravi su sudjelovali: Igor Krivokuća i Marija Gemeri.  

 

Gospodin Igor Krivokuća upitao je vezano za subvencije prijevoza učenika srednjih škola u 

iznosu od 400.000,00 kuna te tko ostvaruje pravo na prijevoz. Spomenuo je učenike s područja Slunja 

koji imaju problema zbog javnog prijevoza. 

Gospođa Marija Gemeri pojasnila je da je na početku školske godine 2017/18. donesena  

Odluka Vlade Republike Hrvatske da se iz državnog proračuna sufinancira 75% cijene karte po 

određenim limitima koje je utvrdila Vlada, odnosno da u sufinanciranju sudjeluje grad, županija i 

roditelj. Napomenula je da Županija plaća prijevoz učenika osnovnih škola. Svi učenici koji ostvaruju 

pravo na prijevoz su na listi i svaka škola i prijevoznik ima popis učenika.  

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je koliko će Županiju koštati biciklistički maraton „Tour of 

Croatia“.  

Gospođa Marija Gemeri odgovorila je kako je predviđen iznos od 32.000,00 kuna. 

  

Uz nazočnost 7 članova sa 6 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM glasom donesen sljedeći: 

 

Z AK L J U Č A K 

 

 Prihvaća se Prijedog Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih 

sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2017. godinu. 

   



 

TOČKA 4. 

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu 

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

2018. godinu   

 

  

Uvodno obrazloženje pod a) i b) dala je gospođa Marija Gemeri, pročelnica Upravnog odjela za 

financije.  

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Uz nazočnost 7 članova sa 6 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM glasom donesen sljedeći: 

 

   

 Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je donesen sljedeći: 

 

Z AK L J U Č A K 

 

Prihvaća se:  

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu 

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna županije za 2018. 

godinu   

 

 

TOČKA 5. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2017. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Stjepan Turković, direktor Županijske uprave za ceste.  

 

 U raspravi su sudjelovali: Igor Krivokuća, Zlatko Mrvoš, Zlatibor Tomas i Stjepan Turković.  

 

Gospodin Igor Krivokuća upitao je da li su u nadležnosti ŽUC-a ceste u gradu. Posebno je u 

lošem stanju cesta od sportske dvorane prema Koranskom mostu i oko starog placa. Jedina cesta koja 

je bolja to je cesta od Banije prema Rečici i Pisarovini.  

 Gospodin Stjepan Turković odgovorio je kako ceste na području grada Karlovca spadaju pod 

nerazvrstane ceste i njima upravlja Grad Karlovac, dakle nisu u nadležnosti ŽUC-a. ŽUC uplaćuje 

12.5% prihoda doznačuje na račun Grada Karlovca koji održava oko 500 km cesta na tom području. 

Cesta od Banije prema Rečici je državna cesta i nedavno je obnovljena.  

 Gospodin Zlatko Mrvoš upitao je za lokalne ceste one su u nadležnosti gradova da li Županija 

ima nešto sa lokalnim cestama. Također je upitao šta će se poduzeti vezano za cestu odnosno ulaz iz 

Vrbovskog u Ogulin  na državnoj cesti ima znak na prometnici od 15 tona osim za vozila Hrvatskih 

šuma. Zamolio je da se pokuša razgovarati sa ŽUC-om Primorsko goranske županije u rješavanju 

problema.  

 Gospodin Stjepan Turković odgovorio da sve županijske i sve lokalne ceste koje nisu na 

području grada Karlovca, a unutar Karlovačke županije su pod upravom Županijske uprave za ceste u 

dužini od 1057 km. To je cesta koja povezuje Vrbovsko i Ogulin, prometni znak za koji ste postavili 

pitanje nalazi se 300 metara od Primorsko–goranske županije i ŽUC ne može ništa učiniti da bi taj 



znak promijenio jer nije na području Karlovačke županije.  Radi se o lokalnoj cesti i preporučujemo 

svima da koriste županijsku cestu. Pokušati će razgovarati sa ŽUC-em iz Primorsko–goranske 

županije.  

 Gospodin Zlatibor Tomas vezano uz prometni znak istaknuo je kako se možda može riječima ili 

sugestijama utjecati na rješavanje problema.  

 

Jednoglasno uz nazočnost 7 članova usvojen je sljedeći 

 

Z AK L J U Č A K 

 

 Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 

plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu. 

 

 

TOČKA 6. 

 

a) Izvješće o radu za 2017. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske 

b) Financijsko izvješće za 2017. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske 

 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Tamara Lišnjić Lang, voditeljica projekata iz Regionalne 

energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.  

 

U raspravi su sudjelovali PAVAO ŠKALJAC, ZLATIBOR TOMAS i IGOR KRIVOKUĆA.  

 

Gospodin Pavao Škaljac upitao je vezano uz natječaje za energetsku obnovu stambenih zgrada 

također je upitao i za privatne kuće.  

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je vezano uz financijsko izvješće da li je ono za cjelokupnu 

Regionalnu energetsku agenciju Sjeverozapadne Hrvatske te tko su izvođači na sanaciji krovišta škola.   

Gospođa Tamara Lišnjić Lang odgovorila je kako trenutno od Fonda nema najava za natječaje 

vezano za obnovu visokih stambenih zgrada, najave Fonda su bile da će do kraja godine ići natječaj i 

za privatne kuće, ali nije sigurno da će biti. Istaknula je da će sljedeće godine biti revizija cijelog 

programa za energetsku obnovu i imati će konkretne informacije za nove investicije sukladno 

propisanom pravilniku i uvjetima. Odgovorila je da je ovo financijsko izvješće za cjelokupnu Agenciju 

te kako je Agencija dobila 600.000,00 kuna za prijavljenu sanaciju krovišta uz toplinsku izolaciju 

škola, to su nacionalna sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU, ne zna tko su 

izvođači na sanaciji krovišta te kako Agencija vrši nadzor na gradilištu. Agencija za objekte u 

nadležnosti županije prijavljuje natječaje na energetsku obnovu, nakon toga Županija zajedno sa npr. 

školom odradi natječaje, znači Agencija provodi administraciju i tehnički dio prijave prema 

ministarstvu ukoliko je tako regulirano ugovorom, natječu se na tržištu kao i svaki drugi subjekt.  

Gospodin Igor Krivokuća navodi da je isto upitao gospodina Karla Rajića na prošloj sjednici  

vezano uz natječaje i izvođače radova.  

 

Jednoglasno uz nazočnost 7 članova usvojen je sljedeći 

 

 

 

 



Z AK L J U Č A K 

 

 Prihvaća se: 

a) Izvješće o radu za 2017. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske 

b) Financijsko izvješće za 2017. godinu Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske 

 

 

TOČKA 7. 

Razno 

  

 Gospodin Damir Radinović upitao je vezano na prelazak i dobivanje materijala za sjednice u 

digitalnom obliku.  

Gospodin Kristijan Čujko pojasnio je da je u tijeku nabavka računala tako će se omogući svima 

da imaju uvid u materijal u digitalnom obliku, a prije nego što kupnja bude realizirana i prije nego što 

se rad sjednica i odbora digitalizira, već izmjenama Poslovnika koje su na redu na ovoj Skupštini, će se 

omogućiti da se vijećnicima dostavi poziv i materijali u elektroničkom obliku. Dostava materijala će 

biti izvršena uredno jer su u elektroničkom obliku ali vijećnici koji to  žele, a nemaju mogućnosti da 

sami isprintaju materijale to će im se omogućiti i isprintati.    

Gospodin Zlatibor Tomas naglasio je ako u Poslovniku stoji veznik „i“ onda ne moramo dobiti 

isprintane materijale ali ako je “ili“ onda pitanje da li se sjednice mogu odvijati.  

 

  

 

DOVRŠENO U 9,35 SATI. 

PREDSJEDNIK 

 

Damir Radinović    




