
KLASA: 021-04/18-01/183 

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

 

ZAPISNIK 
 

 sa 10. sjednice Odbora za Proračun i financije održane 23. listopada 2018. godine u 

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

 

Nazočni članovi - mr.sc. VLADO JELKOVAC, JOSIP BENČIĆ, MARTINA MARUŠIĆ 

BRITVEC, STJEPAN MREŽAR, IVAN MILAŠINČIĆ, VESNA 

RIBAR 

   

Odsutni članovi - MARIO ŽELJEŽNJAK 

   

Ostali nazočni -  MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije, 

KRISTIJAN ČUJKO, tajnik Županijske skupštine 

 

   

ZAPOČETO U 12.30 SATI. 

 

 Sjednicom je predsjedao gospodin mr. sc. Vlado Jelkovac, predsjednik Odbora te 

predložio dnevni red.  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova, usvojen je  

 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 9. 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.  Razno  

 

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Odbora 

 

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova, usvojen je zapisnik s 9. sjednice Odbora.   
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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. 

 

Gospodin Stjepan Mrežar moli više informacija o Karli, odnosno zanima ga kakav je 

status stare i nove ustanove? 

Gospodin Kristijan Čujko odgovorio je da se planira gašenje društva sa ograničenom 

odgovornošću i prijenos poslovanja na javnu ustanovu koja bi prema propisima mogla biti 

financirana od Županije.  

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac upitao je da li je nužno ići češće sa manjim 

rebalansima jer i u studenom se planira rebalans te koji je razlog tome.  

Gospođa Marija Gemeri odgovorila je kako se u 7. i 9. mjesecu moralo ići zbog 

projekata koji su bili planirani i kada smo dobili ugovore trebalo se hitno reagirati. Osim 

projekata, drugi važni razlog su iskazane potrebe korisnika, koji ne bi mogli funkcionirati ako 

njihove financijske potrebe ne bismo pratili rebalansima.  

 

Uz nazočnost 6 članova jednoglasno je  usvojen je sljedeći  

 

Z A K 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 Karlovačke 

županije za 2018. godinu. 

 

 

TOČKA 3.  

 

Razno  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 

 

ZAVRŠENO U 12,55 SATI. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

mr.sc. Vlado Jelkovac 




