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KLASA: 021-04/19-01/104 

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

 

ZAPISNIK 
 

 sa 14. sjednice Odbora za Proračun i financije održane 8. srpnja 2019. godine u Sali za 

sastanke, ul. A. Vraniczanya 4/I, Karlovac. 

 

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

MARTINA MARUŠIĆ BRITVEC, IVAN MILAŠINČIĆ, VESNA 

RIBAR, HRVOJE HOFFMAN  

   

Odsutni članovi -  

   

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

MARIJA MEDIĆ, pročelnica Upravnog odjela za školstvo 

KRISTIJAN ČUJKO, pročelnik Ureda župana 

ANA VALIĆ, savjetnica za gradnju i održavanje u Uredu župana  

   

ZAPOČETO U 12.00 SATI. 

 

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

pozdravio nazočne. Utvrđuje kako je na sjednici prisutno svih 7 članova te predlaže dnevni red.  

 

   

 Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

 

 

D n e v n i   r e d:  

 
1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Odbora  

2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu  

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

županije za 2019. godinu  

3.   a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za dionice Vodoprivrede Karlovac d.d.  

b) Prijedlog Programa prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za kupnju 

dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.  

c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju 

dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.  

d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji dionica trgovačkog društva 

Vodoprivreda Karlovac d.d.  

4. Prijedlog Odluke o financiranju projekta unutarnjeg uređenja prostora Struge za potrebe 

preseljenja Mješovite industrijsko-obrtničke škole Karlovac  

5. Razno  
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TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Odbora 

 

  

 Gospodin Hrvoje Hoffman navodi da su neke njegove izjave krivo navedene i da će to riješiti 

s nekim iz stručnih službi. Ima prigovor što u zapisniku nije navedeno da g. Jelkovac navodi da o 

svakoj temi svatko može govoriti 2 puta, što smatra da nije točno.  

 Gospodin mr. sc. Vlado Jelkovac navodi da ako smatra da nešto u zapisniku treba mijenjati, 

neka navede što točno treba ispraviti.  

 Nakon rasprave gospodin Hrvoje Hoffman odustaje od promjene zapisnika.  

 

 Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom usvojen je zapisnik s 13. 

sjednice Odbora.  

 

 

 

TOČKA 2.  

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. 

godinu  

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

županije za 2019. godinu  

 

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

  

Gospodin Hrvoje Hoffman upitao je da li još uvijek u proračunu stoji prazna stavka 

„Duhovna obnova“? 

Gospođa Marija Gemeri odgovorila je kako je stavka bila kao pružanje psihosocijalne 

pomoći i rad s učenicima.  

Gospođa mr. sc. Marija Medić ističe da postoji Povjerenstvo za duhovnu obnovu, ove godine 

akcija nije uvrštena i nema planiranih sredstava.  

Gospodin Hrvoje Hoffman ističe da se u školama i dalje mora doplaćivati za aktivnosti i 

materijal.  

 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se:  

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu  

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

županije za 2019. godinu  
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TOČKA 3.  

a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za dionice Vodoprivrede Karlovac d.d.  

b) Prijedlog Programa prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za kupnju 

dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.  

c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju 

dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.  

d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji dionica trgovačkog društva 

Vodoprivreda Karlovac d.d.  

 

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

 

Gospodin Hrvoje Hoffman upitao je što tvrtka Vodoprivreda radi? 

Gospodin Kristijan Čujko odgovorio je kako su to djelatnosti koje su upisane u sudskom 

registru.  

Gospodin Josip Benčić upitao je zašto je procjena sada manja, a procjenjivala je ista tvrtka? 

Gospodin Stjepan Mrežar navodi da kod prve procjene nije uzeto u obzir da su i Hrvatske 

vode suvlasnik nekretnine tvrtke.  

Gospodin Hrvoje Hoffman upitao je koji su udjeli vlasništva? 

Gospodin Kristijan Čujko odgovorio je kako su radnici tvrtke dioničari, a Karlovačka 

županija je najveći pojedinačni dioničar.  

Gospođa Vesna Ribar navodi da Vodoprivreda nije samo izvođač, već i projektant, a osim 

Vodoprivrede, za Hrvatske vode velike poslove na tom dijelu dobiva i Aquaterm.  

Gospodin Josip Benčić ističe da nije dobio elaborat pa ga nije ni mogao pročitati. Članovi 

Povjerenstva koji su vidjeli elaborat bi trebali dati podatke i odgovore na pitanja koje članovi odbora 

imaju. Predlaže da se sutra sazove sjednica Odbora za financije da se pročita elaborat i da se pripremi 

za ovu točku.  

 

Uz nazočnost 7 članova sa 5 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom 

usvojen je sljedeći  

 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se:  

a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za dionice Vodoprivrede Karlovac d.d.  

b) Prijedlog Programa prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za kupnju dionica 

u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.  

c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju dionica 

u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.  

d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji dionica trgovačkog društva 

Vodoprivreda Karlovac d.d.  
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TOČKA 4.  

Prijedlog Odluke o financiranju projekta unutarnjeg uređenja prostora Struge za potrebe 

preseljenja Mješovite industrijsko-obrtničke škole Karlovac 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa mr. sc. Marija Medić, pročelnica Upravnog odjela za 

financije.  

 

Gospodin Hrvoje Hoffman ističe da su u medijima bili mnogi komentari za prodaju, navodno 

je jedna od te dvije tvrtke u likvidaciji, tj. da je poslovanje u padu.  

Gospođa mr. sc. Marija Medić odgovorila je kako je potpisan ugovor te da je sve javno i 

transparentno, o eventualnim  poteškoćama tvrtke nisu upoznati.  

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se prijedlog Odluke o financiranju projekta unutarnjeg uređenja prostora Struge za 

potrebe preseljenja Mješovite industrijsko-obrtničke škole Karlovac.  

 

 

 

TOČKA 5.  

Razno  

 

 

Gospodin Hrvoje Hoffman traži da se unese u zapisnik da je izjava predsjednika gospodina 

Vlade Jelkovca na prošloj sjednici, kad je izjavio da po jednoj točki dnevnog reda može vijećnik 

govoriti samo 2 puta, pogrešna i da se radi o namjernom opstruiranju oporbe.  

 

 

ZAVRŠENO U 13.10 SATI. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

mr.sc. Vlado Jelkovac 

 

 

 

 




