
1 

 

KLASA: 021-04/19-01/116 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-06 

 

ZAPISNIK 
 

sa 15. sjednice Odbora za Proračun i financije održane 18. rujna 2019. godine u Dvorani za 

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

 

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

BRITVEC, IVAN MILAŠINČIĆ, VESNA RIBAR  

   

Odsutni članovi - STJEPAN MREŽAR, HRVOJE HOFFMAN 

   

Ostali nazočni -  MIRKO MARTINOVIĆ, zamjenik župana 

MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije, 

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

MARIA STOJKOVIĆ, viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za 

školstvo 

STJEPAN TURKOVIĆ, ravnatelj Županijske uprave za ceste  

   

ZAPOČETO U 13.00 SATI. 

 

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

pozdravio nazočne. Utvrđuje kako je na sjednici prisutno 5 članova te predlaže dnevni red uz dopunu 

točkom 4.  

 

 Uz nazočnost 5 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

D n e v n i   r e d:  

 
1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Odbora  

2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine  

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2019. godinu 

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnice kao jamstva za uredno 

izvršenje ugovornih obveza za: 

a) Mješovito industrijsko-obrtničku školu Karlovac 

b) Osnovnu školu Plaški  

5. Razno  

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Odbora  
 

Uz nazočnost 5 članova jednoglasno je usvojen zapisnik s 14. sjednice Odbora.  

 

 



2 

 

 

TOČKA 2.  

Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine 

 

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

  

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac daje komentar na tekuća i kapitalna ulaganja te porezne prihode. 

 

Uz nazočnost 5 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2019. 

godine. 

 

 

TOČKA 3. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2019. godinu 

 

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

U raspravi su sudjelovali: mr.sc. Vlado Jelkovac, Stjepan Turković. 

Gopodin mr.sc. Vlado Jelkovac daje komentar prihoda i rashoda te postavlja upit o tome ima li 

naznaka za dobivanje sredstava iz drugih izvora. 

Gospodin Stjepan Turković daje obrazloženje te navodi kako očekuje vraćanje tzv. fonda poravnanja 

i povećanje poreza na cestovna motorna vozila i samim time veće prihode. 

 

Uz nazočnost 5 članova, većinom od 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽAN usvojen sljedeći 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 

plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu. 

 

TOČKA 4. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnice kao jamstva za uredno 

izvršenje ugovornih obveza za: 

a) Mješovito industrijsko-obrtničku školu Karlovac 

b) Osnovnu školu Plaški 
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Uvodno obrazloženje dala je Maria Stojković, viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za školstvo. 

 

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac navodi kako se kod odluke MIOŠ-a ne navodi iznos od 

1.100.000,00 kuna na koji se izdaje bjanko zadužnica pa sugerira da se razmisli o stavljanju navedenog 

iznosa u županijsku odluku. 

Gospodin Bruno Bajac navodi kako se radi o propustu u odluci školskog odbora i prenijet će 

sugestiju tajniku Županijske skupštine. 

 

Uz nazočnost 5 članova, većinom od 4 glasa ZA i 1 glasom SUZDRŽAN usvojen sljedeći 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje bjanko zadužnice kao jamstva za 

uredno izvršenje ugovornih obveza za: 

a) Mješovito industrijsko-obrtničku školu Karlovac 

b) Osnovnu školu Plaški 

 

TOČKA 5. 

Razno  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

ZAVRŠENO U 13.45 SATI. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

mr.sc. Vlado Jelkovac 

 

 

 

 




