
KLASA: 021-04/18-01/129 

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

 

Z A P I S N I K   

 

s 7. sjednice ODBORA ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I OBNOVU održane 3. srpnja 2018. 

godine u Dvorani za sastanke (soba broj15), ul. A. Vraniczanya 4/I, Karlovac.                        

 

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

IGOR KRIVOKUĆA, ZLATIBOR TOMAS 

 

Odsutni članovi:      MIJO POPOVAČKI 

 

Ostali nazočni:  MARTINA FURDEK HAJDIN, zamjenica župana  

MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije 

MATIJA FURAČ, Upravni odjel za gospodarstvo 

Dr.sc. VIKTOR ŠEGRT, direktor Razvojne agencije Karlovačke županije 

KARLA d.o.o.  

   KRISTIJAN ČUJKO, tajnik Županijske skupštine 

     

     

 

ZAPOČETO U 8.00 SATI. 

 

 Sjednicom Odbora predsjedao je gospodin DAMIR RADINOVIĆ, predsjednik Odbora koji je 

pozdravio nazočne te predložio dnevni red. 

 

 Jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d:  

 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Odbora 

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

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

županije za 2018. godinu   

3. Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. u 2017. godini 

4. Razno  

 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Odbora  

 

 Zapisnik sa 6. sjednice Odbora jednoglasno je usvojen uz nazočnost 6 članova.  

 

 



 

 

 

TOČKA 2. 

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

godinu 

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

županije za 2018. godinu   

 

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

te ukratko istaknula da se radi o školstvu i zdravstvu i da bi se mogli dalje nastaviti poslovi oko cijelog 

postupka javne nabave potrebno je da sve aktivnosti budu planirane i na prihodnoj i na rashodnoj strani 

proračuna i kako je to razlog donošenja ovog rebalansa. Ispričava se na pogrešci koja se dogodila na 3. 

stranici obrazloženja gdje su evidentirani prihodi koje Županija ostvaruje i na kraju je sveukupno 

proračun 665.000.000,00 kuna. Međutim dva retka prije toga piše ukupno proračun Županije bez 

korisnika, plan je bio 166.000.000,00 kuna, povećava se, ne za 1.220.000,00 nego broj ispod, odnosno 

za 1.740.000,00 kuna. Zamijenjeno je pa onda Županijski proračun ne bi bio 497.000.000,00 kuna 

nego 168.000.000,00 kuna. Zahvaljuje na razumijevanju.  

 

 U raspravi su sudjelovali: Igor Krivokuća, Marija Gemeri, Zlatibor Tomas.  

 

 Gospodin Igor Krivokuća upitao je zašto se MIOŠ ponovno seli na Gazu te ističe da su se već 

selili sa Gaze u Centar.  

 Gospođa Marija Gemeri odgovorila je kako će se prostor na Gazi urediti da bude optimalan za 

izvođenje nastave i za kvalitetnije strukovno obrazovanje.  

Gospodin Zlatibor Tomas upitao je kamo se MIOŠ seli? Također ga zanima gdje je EKO PAN? 

Gospođa Martina Furdek Hajdin, zamjenica župana odgovorila je kako se ta zgrada gdje je 

EKO PAN kupuje za potrebe Prirodoslovne škole i MIOŠ-a gdje će se opremiti sa kabinetima i svim 

tehničkim uvjetima za kvalitetnije strukovno obrazovanje.  

 

Uz nazočnost 6 članova jednoglasno je donesen sljedeći: 

 

Z A K LJ 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 Karlovačke 

županije za 2018. godinu. 

 

 

 

 

 

 



 

TOČKA 3. 

Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. u 2017. godini 

 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin dr.sc. VIKTOR ŠEGRT, direktor Razvojne agencije 

Karlovačke županije KARLA d.o.o. 

 

Gospodin Zlatko Tomas ukazao je na pogrešku na prvoj stranici na kojoj piše travanj 2017., a 

treba pisati travanj 2018.  

 

  Uz nazočnost 6 članova sa 5 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM glasom donesen sljedeći: 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. u 2017. 

godini.  

 

TOČKA 4. 

Razno 

  

   

Gospodin Igor Krivokuća prihvaća ispriku gospođe Gemeri budući da su njena izvješća vrlo 

pregledna i točna.  

 

 

 

DOVRŠENO U 8,30 SATI. 

PREDSJEDNIK 

 

Damir Radinović    




