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KLASA: 021-04/18-01/205 

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

 

ZAPISNIK 
 

 sa 11. sjednice Odbora za Proračun i financije održane 11. 12. 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 -  MIRKO MARTINOVIĆ, zamjenik župana 

STJEPAN TURKOVIĆ, ravnatelj ŽUC-a 

MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije, 

KRISTIJAN ČUJKO, tajnik Županijske skupštine 

RENATA MARINKOVIĆ, viša savjetnica za razvoj i EU fondove u 

Upravnom odjelu za gospodarstvo  

 

   

ZAPOČETO U 10.00 SATI. 

 

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

pozdravio nazočne i utvrdio kako je na sjednici prisutno 6 članova. Predložio je izmjenu i dopunu 

dnevnog reda i to da se točka 2. dopuni obrazloženjem, a točka 5. dopuni odlukom Upravnog vijeća 

ŽUC-a od 3.12.2018. g. te da se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune 

Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu uvrsti pod točku 4b).  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova, sa predloženim izmjenama i dopunama usvojen je 

sljedeći 

 

 

D n e v n i   r e d:  

 
1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Odbora  

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

     projekcija za 2019. i 2020. godinu  

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

županije za 2018. godinu   

3. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu  

4. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske 

uprave za ceste za 2018. godinu  

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske 

uprave za ceste za 2018. godinu 

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste 

za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 
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6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih 

financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 

2019. godini   

7. Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih 

manjina na području Karlovačke županije u 2019. godini  

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje dionica u trgovačkom 

društvu Ceste Karlovac d.d.  

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje poslovnog udjela u 

trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o. 

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje dionica u trgovačkom 

društvu Vodoprivreda d.d.  

11. Razno  

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Odbora 

 

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova, usvojen je zapisnik s 10. sjednice Odbora.   

 

 

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

projekcija za 2019. i 2020. 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. 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

  

 

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 i 

projekcija za 2019. i 2020. godinu 

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

županije za 2018. godinu. 
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TOČKA 3.  
a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu  

 

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

Gospodin Josip Benčić  upitao je da li je proračun veći ili manji od proračuna za 2018. sa 

zadnjim rebalansom. Moli pojašnjenja vezano uz razdjel Ured župana i kupnju prostora, smanjenje 

sredstava za EU i ured u Bruxellesu, smanjenje sredstava za Oružanu te vezano za smještaj u 

Studentskom centru i povećanje sredstava vezano za Javnu ustanovu Regionalnu razvojnu agenciju 

Karlovačke županije.   

Gospođa Marija Gemeri odgovorila je na postavljena pitanja.  

 

Uz nazočnost 6 članova sa 5 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojen je sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se:  

a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu  

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu  

 

 

TOČKA 4.  
a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2018. godinu  

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2018. godinu 

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

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

  

Uz nazočnost 6 članova sa 5 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojen je sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2018. godinu.  

 

Uz nazočnost 6 članova sa 5 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojen je sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2018. godinu.  
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TOČKA 5.  
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave 

za ceste za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 

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

Gospodin mr. sc. Vlado Jelkovac upitao je da li je 15,5 mil. kuna pomoći ukalkulirano i 9 

milijuna.  

Gospođa Marija Gemeri odgovorila je potvrdno.  

Uz nazočnost 6 članova sa 5 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, usvojen je sljedeći  
 

Z A K LJ U Č A K 

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

uprave za ceste za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.  

 

 

TOČKA 6.  
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih 

financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke 

županije u 2019. godini   

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Kristijan Čujko, tajnik Županijske skupštine.  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

  

Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije 

namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke 

županije u 2019. godini.  

 

TOČKA 7.  
Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika 

nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2019. godini  

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Kristijan Čujko, tajnik Županijske skupštine.  

 

Gospodin Vlado Jelkovac moli da se u točki V. izmjeni stavak 3.,tako da sada glasi:  

“Ako nije organiziran mjesni prijevoz koji omogućuje redoviti dolazak, članovi vijeća i predstavnici 

nacionalnih manjina imaju pravo na naknadu troškova prijevoza koja se utvrđuje u visini cijene karte 

javnog prijevoza najbližeg mjesta u kojem je taj prijevoz organiziran.”  
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Također moli da se korigira točka VIII., tako da sada glasi:  

“Sredstva za rashode iz članaka III, IV, V i VI ove Odluke isplaćivat će se iz Proračuna na račun vijeća 

i predstavnika nacionalnih manjina u mjesečnim iznosima sukladno zahtjevu za isplatu, koji se 

dostavlja Uredu župana do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec”. 
 

Uz predložene izmjene, jednoglasno sa 6 glasova usvojen je sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika 

nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2019. godini.  

TOČKA 8.  
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje dionica u 

trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.  

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Kristijan Čujko, tajnik Županijske skupštine.  

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Jednoglasno sa 6 glasova usvojen je sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje dionica u 

trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d..  
 

TOČKA 9.  

 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje poslovnog 

udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o. 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Kristijan Čujko, tajnik Županijske skupštine.  

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Jednoglasno sa 6 glasova usvojen je sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje 

poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.. 
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TOČKA 10.  

 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje dionica u 

trgovačkom društvu Vodoprivreda d.d.  

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Kristijan Čujko, tajnik Županijske skupštine.  

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Jednoglasno sa 6 glasova usvojen je 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 d.d..  
 

TOČKA 11.  

 

Razno  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 

 

ZAVRŠENO U 11.20 SATI. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

mr.sc. Vlado Jelkovac 
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