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KLASA: 021-04/19-01/37 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-01 

 

ZAPISNIK 
 

 sa 12. sjednice Odbora za Proračun i financije održane 22. 2. 2019. godine u Dvorani za 

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

 

Nazočni članovi - mr.sc. VLADO JELKOVAC, JOSIP BENČIĆ, STJEPAN MREŽAR, 

IVAN MILAŠINČIĆ, VESNA RIBAR, MARIO ŽELJEŽNJAK 

   

Odsutni članovi - MARTINA MARUŠIĆ BRITVEC 

   

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

KRISTIJAN ČUJKO, tajnik Županijske skupštine 

BRUNO BAJAC, viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana  

NIVES MATAN, voditeljica Pododsjeka za pomoćno tehničke poslove   

 

 

   

ZAPOČETO U 11.30 SATI. 

 

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

pozdravio nazočne te utvrdio kako je na sjednici prisutno 6 članova.  

 

 Gospodin Josip Benčić iznosi primjedbu na dnevni red, odnosno smatra da točke 11., 12. i 13. 

dnevnog reda 14. sjednice Županijske skupštine trebaju biti razmatrane na ovom Odboru s obzirom da 

se njima zahtijevaju određena financijska sredstva i predlaže da se navedene točke uvrste u dnevni red 

ovog Odbora.  

Gospodin mr. sc. Vlado Jelkovac odgovara kako je o iznosima i namjeni financijskih 

sredstava bilo prilike raspravljati prilikom donošenja proračuna Karlovačke županije.  

Gospodin Josip Benčić napominje kako treba raspraviti o razlici prihoda i rashoda koja iznosi 

3 mil. kuna.  

Gospođa Marija Gemeri obrazlaže da se radi o usklađenju te napominje kako će o tome biti 

riječi na Odboru za socijalnu politiku.  

Gospodin Josip Benčić smatra da se o tome mora raspraviti na matičnom odboru.  

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac iznosi da se ubuduće razmotri stavljanje ovakvih točaka na 

raspravu ovog Odbora te daje na glasanje prijedlog gospodina Josipa Benčića o uvrštavanju prethodno 

navedenih točaka 11., 12. i 13. na dnevni red ovog Odbora.  

 

Uz nazočnost 6 članova sa 2 glasa ZA i 4 glasa PROTIV, prijedlog gospodina Benčića nije 

usvojen.  

 

 Uz nazočnost 6 članova,  sa 5 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojen je sljedeći 
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D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Odbora  

2. Prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje dionica trgovačkog društva Vodoprivreda 

Karlovac d.d.  

3. Prijedlog Odluke o isplati namjenskih sredstava Proračuna Karlovačke županije za 2019. 

godinu Općini Saborsko 

4. Prijedlog Odluke o provođenju Projekta rekonstrukcije tavanskog prostora u poslovni prostor i 

rekonstrukcije dizala i garaže u dvorištu zgrade sjedišta Karlovačke županije 

5. Razno  

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Odbora 

 

 

 Gospodin mr. sc. Vlado Jelkovac iznosi primjedbu na točku 7. zapisnika te ističe kako iza 

riječi „organiziran“ treba staviti točku, a ostatak rečenice treba izbrisati.  

Zapisnik je usvojen uz unošenje korekcije po prijedlogu gospodina mr.sc Vlade Jelkovca 

jednoglasno sa 6 glasova ZA.  

  

 

 

TOČKA 2.  

Prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje dionica trgovačkog društva Vodoprivreda 

Karlovac d.d.  

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Kristijan Čujko, pročelnik Ureda župana.  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

  

Uz nazočnost 6 članova jednoglasno je  usvojen je sljedeći  

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se prijedlog Odluke o provođenju postupka prodaje dionica trgovačkog društva 

Vodoprivreda d.d..  

 

 

TOČKA 3.  

Prijedlog Odluke o isplati namjenskih sredstava Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu 

Općini Saborsko 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Kristijan Čujko, pročelnik Ureda župana.  
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Gospodin Josip Benčić upitao je zašto sporazum nije u prilogu materijala, s obzirom da se radi 

o 2 mil. kuna.  

Gospodin Kristijan Čujko se ispričava i daje gospodinu Benčiću primjerak sporazuma te će 

se isti uvrstiti u dopunu materijala za Županijsku skupštinu.  

Gospodin Stjepan Mrežar dodaje kako bi bez ovih namjenskih sredstava bio blokiran rad 

Općine Saborsko.  

Gospođa Marija Gemeri ističe kako su se s ovakvom odlukom složili svi načelnici i 

gradonačelnici s područja Karlovačke županije.  

Gospodin Josip Benčić upitao je što je navedeni obrt radio u Općini Saborsko i kako se 

sanacija dugova može smatrati razvojem općine s obzirom da se sredstva dodjeljuju iz Razvojnoj 

fonda Karlovačke županije.  

Gospodin mr. sc. Vlado Jelkovac ističe kako se radi o nužnoj pomoći radi izbjegavanja 

bankrota Općine te se slaže da se u ovom slučaju baš i ne radi o razvoju. 

 

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

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se prijedlog Odluke o isplati namjenskih sredstava Proračuna Karlovačke županije za 

2019. godinu Općini Saborsko.  

 

TOČKA 4.  

Prijedlog Odluke o provođenju Projekta rekonstrukcije tavanskog prostora u poslovni prostor i 

rekonstrukcije dizala i garaže u dvorištu zgrade sjedišta Karlovačke županije 

 

Uvodno obrazloženje dala je Nives Matan, voditeljica Pododsjeka za pomoćno tehničke 

poslove.  

 

Gospodin Josip Benčić upitao je što je s podrumom i koliko je u njega do sada uloženo.  

Gospođa Nives Matan iznosi podatke vezane uz podrum.  

Gospođa Marija Gemeri dodaje kako je za kupnju podruma utrošen iznos od cca 1 mil. kuna.  

Gospodin Josip Benčić navodi kako je sigurno da će u budućnosti biti još troškova vezanih uz 

uređenje podruma.  

Gospođa Nives Matan daje obrazloženje o načinima i uvjetima za uređenje podruma.  

Gospođa Vesna Ribar podržava ovo ulaganje i smatra da zgrada Županije treba biti 

reprezentativna. Upitala je što će biti s prostorom u Zvijezdi koji još uvijek koriste upravna tijela 

Karlovačke županije.  

Gospođa Nives Matan odgovara kako prostor u Zvijezdi nije u vlasništvu Karlovačke 

županije, a godinama je Županija ulagala u tuđe vlasništvo. Dodaje kako navedeni prostor nije 

adekvatan.  

Gospodin Josip Benčić ističe kako je 500 000 eura prevelik trošak za uređenje prostora 

Županije te pita postoji li drugi prostor koji bi zahtijevao manje ulaganje i jesu li razmotrene sve 

opcije.  

Gospodin Kristijan Čujko odgovara kako je Županija nekoliko puta kontaktirala Ministarstvo 

državne imovine te kako država po zakonu ne može darovati nekretnine jedinicama lokalne i 

regionalne samouprave za potrebe rada njihovih upravnih tijela. Kupnja nekretnina u vlasništvu države 

nije opcija jer su iste u lošem stanju.  



4 

 

Gospodin Josip Benčić odgovara kako plaćanje najamnine nije tako loša i neisplativa opcija.  

 

 

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 provođenju Projekta rekonstrukcije tavanskog prostora u poslovni 

prostor i rekonstrukcije dizala i garaže u dvorištu zgrade sjedišta Karlovačke županije.  

 

 

 

TOČKA 5.  

Razno  

 

Gospodin mr. sc. Vlado Jelkovac predlaže da se točke koje se odnose na proračun ubuduće 

stave na dnevni red ovog Odbora te zahvaljuje Mariu Želježnjaku na njegovom angažmanu u ovom 

Odboru s obzirom da dolazi do njegovog razrješenja te imenovanja novog člana ovog Odbora.  

Gospodin Mario Želježnjak zahvaljuje svim članovima Odbora na suradnji.   

 

 

 

ZAVRŠENO U 12.15 SATI. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

mr.sc. Vlado Jelkovac 

 

 

 

 




