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KLASA: 021-04/19-01/140 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-16 

 

ZAPISNIK 
 

sa 16. sjednice Odbora za Proračun i financije održane 5. studenog 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, STJEPAN MREŽAR 

   

Odsutni članovi - HRVOJE HOFFMAN 

   

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

PREDRAG KORAĆ, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo 

STJEPAN TURKOVIĆ, ravnatelj Županijske uprave za ceste 

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

MIRNA MOHORIĆ, viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za 

školstvo  

   

ZAPOČETO U 13.30 SATI. 

 

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

pozdravio nazočne. Utvrđuje kako je na sjednici prisutno 6 članova te predlaže dnevni red uz dopunu 

za koju predlaže da se uvrsti pod točku 11. dnevnog reda, a slijedom čega se ostale točke nakon dodane 

točke 11. pomiču na sljedeću točku. 

 

 Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

D n e v n i   r e d:  

 
1. Usvajanje zapisnika s 15. 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 Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. 

godinu  

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu 

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

uprave za ceste za 2019. godinu 

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana ŽUC-a za 2020. godinu 

i projekcije za 2021. i 2022. godinu 

6. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju dionica trgovačkog društva Vodoprivreda 

Karlovac d.d. 

7. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Karlovačke županije  
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8. a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 

osnovnim školama u 2020. godini kojima je Karlovačka županija osnivač  

b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 

srednjim školama i učeničkim domovima u 2020. godini kojima je Karlovačka županija 

osnivač  

9. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima za 2020. godinu 

kojima je Karlovačka županija osnivač  

10. Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove za 2020. 

godinu kojima je Karlovačka županija osnivač 

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Prirodoslovnoj školi Karlovac za realizaciju kreditnog 

zaduženja – sklapanje ugovora o kunskom kreditu vezano uz provedbu kapitalnog projekta 

A100160A „Energetska obnova zgrade Prirodoslovne škole Karlovac na adresi Stjepana 

Mihalića 43, Karlovac“ 

12. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo liječenje 

Duga Resa za izdavanje bjanko zadužnice na iznos od 2.800.000,00 kuna kao jamstvo za 

uredno izvršenje ugovora „Energetska obnova zgrade Specijalne bolnice za produženo liječenje 

Duga Resa“, prema Odluci o sufinanciranju provedbe EU projekata Ministarstva regionalnog 

razvoja i fondova EU 

13. Druga izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i 

nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2019. godini 

14. Prva izmjena i dopuna Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrjeva 

korisnicima koji se griju na drva u 2019. g. 

15. Prva izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za 

socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2019. godini 

16. Razno  

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Odbora  
 

Uz nazočnost 6 članova jednoglasno je usvojen zapisnik s 15. 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. 

U raspravi su sudjelovali: mr.sc. Vlado Jelkovac, Marija Gemeri. 

 

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac daje komentar na višak prihoda kroz dosadašnje rebalanse 

proračuna. 

Gospođa Marija Gemeri daje obrazloženje. 
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 Uz nazočnost 6 članova, s 5 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, usvojen je sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. 

godinu. 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke  

županije za 2019. godinu. 

 

TOČKA 3. 

a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu  

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu 

 

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

U raspravi su sudjelovali: mr.sc. Vlado Jelkovac, Vesna Ribar, Stjepan Mrežar. 

 

Gopodin mr.sc. Vlado Jelkovac daje komentar povećanja proračuna. 

Gospođa Vesna Ribar upitala je ima li u proračunu odjeka najavljena porezna reforma za građane 

mlađe od 30 godina. 

Gospođa Marija Gemeri daje obrazloženje. 

Gospodin Stjepan Mrežar ističe kako su prihodi pravilno planirani. 

 

 Uz nazočnost 6 članova, većinom od 5 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, usvojen je sljedeći 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. 

godinu. 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu. 

 

TOČKA 4. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2019. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Stjepan Turković, ravnatelj ŽUC-a. 

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

 

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac daje komentar prihoda i rashoda u planu kod Općine Barilović. 

Gospodin Stjepan Turković daje pojašnjenje. 
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Gospodin Josip Benčić upitao je iz kojeg razloga bi se uopće povećavala naknada za javne ceste, a što 

je spomenuto u uvodnom izlaganju, te je li se definitivno odustalo od rekonstrukcije Molinarijevog 

mosta. 

Gospodin Stjepan Turković daje obrazloženje. 

 

 Uz nazočnost 6 članova, većinom od 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 2019. godinu. 

 

TOČKA 5. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana ŽUC-a 

za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Stjepan Turković, ravnatelj ŽUC-a. 

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

 

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac zatražio je pojašnjenje planiranja povećanja prihoda od naknade za 

ceste. 

Gospodin Stjepan Turković daje pojašnjenje. 

Gospodin Josip Benčić konstatira kako je prema njegovim saznanjima Molinarijev most sufinancirao 

i Grad Ogulin koji je osigurao sredstva pa stoga izražava bojazan da će se izgubiti građevinska dozvola 

te ga zanima zašto za navedeno nisu planirana sredstva u projekcijama za 2021./2022. 

Gospodin Stjepan Turković daje pojašnjenje te ističe kako je najpovoljnija ponuda bila 3 500 000 

kuna, a Grad Ogulin je osigurao samo 200 000 kuna, dok je ŽUC daleko više. Budući da nema 

naznaka za osiguranjem preostalih sredstava, od projekta se odustalo, no most je dobo visoku ocjenu 

sigurnosti. Iznosi podatke o visini vrijednosti projekata mostova u Ruševici i Zvečaj-Bukovlje. 

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac daje komentar planiranih zaduženja. 

Gospodin Stjepan Turković daje detaljnije obrazloženje planiranih zaduženja. 

 

 Uz nazočnost 6 članova, većinom od 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 Prijedlog Financijskog plana ŽUC-a 

za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. 

 

 

TOČKA 6. 

Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju dionica trgovačkog društva 

Vodoprivreda Karlovac d.d. 

 

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

U raspravi su sudjelovali: mr.sc. Vlado Jelkovac, Kristijan Čujko. 
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Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac zatražio je pojašnjenje u vezi ponude koju je dostavila Vodoprivreda 

Karlovac d.d. 

Gospodin Kristijan Čujko daje pojašnjenje. 

 

 Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju dionica trgovačkog društva 

Vodoprivreda Karlovac d.d. 

 

TOČKA 7. 

Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Karlovačke županije 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Kristijan Čujko, pročelnik Ureda župana. Predlaže da se iz 

članaka 4. i 6. predložene Odluke izbriše zadnja rečenica radi tehničkog propusta. 

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 zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Karlovačke 

županije. 

 

U međuvremenu je sjednicu Odbora napustio Josip Benčić. 

 

TOČKA 8. 

a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 

osnovnim školama u 2020. godini kojima je Karlovačka županija osnivač  

b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 

srednjim školama i učeničkim domovima u 2020. godini kojima je Karlovačka županija osnivač 

 

Uvodno obrazloženje dala je Mirna Mohorić, viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za školstvo. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

 Uz nazočnost 5 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

u osnovnim školama u 2020. godini kojima je Karlovačka županija osnivač. 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

u srednjim školama i učeničkim domovima u 2020. godini kojima je Karlovačka županija osnivač. 
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TOČKA 9. 

Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima 

za 2020. godinu kojima je Karlovačka županija osnivač 

 

Uvodno obrazloženje dala je Mirna Mohorić, viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za školstvo. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

 Uz nazočnost 5 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 

na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima za 2020. godinu 

kojima je Karlovačka županija osnivač. 

 

TOČKA 10. 

Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove za 2020. 

godinu kojima je Karlovačka županija osnivač 

 

Uvodno obrazloženje dala je Mirna Mohorić, viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za školstvo. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

 Uz nazočnost 5 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove za 

2020. godinu kojima je Karlovačka županija osnivač. 

 

TOČKA 11. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Prirodoslovnoj školi Karlovac za realizaciju kreditnog 

zaduženja – sklapanje ugovora o kunskom kreditu vezano uz provedbu kapitalnog projekta 

A100160A „Energetska obnova zgrade Prirodoslovne škole Karlovac 

na adresi Stjepana Mihalića 43, Karlovac“ 

 

Uvodno obrazloženje dala je Mirna Mohorić, viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za školstvo. 

U raspravi su sudjelovali: mr.sc. Vlado Jelkovac, Mirna Mohorić. 

 

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac zatražio je pojašnjenje točke 3 predložene Odluke odnosno 

predložio je promjenu formulacije rečenice. 

Gospođa Mirna Mohorić odgovara kako će resorni odjel razmotriti prijedlog gospodina Jelkovca. 

 

 Uz nazočnost 5 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 
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Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Prirodoslovnoj školi Karlovac za realizaciju 

kreditnog zaduženja – sklapanje ugovora o kunskom kreditu vezano uz provedbu kapitalnog projekta 

A100160A „Energetska obnova zgrade Prirodoslovne škole Karlovac na adresi Stjepana Mihalića 43, 

Karlovac“. 

 

TOČKA 12. 

Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga 

Resa za izdavanje bjanko zadužnice na iznos od 2.800.000,00 kuna kao jamstvo za uredno 

izvršenje ugovora „Energetska obnova zgrade Specijalne bolnice za produženo liječenje 

Duga Resa“, prema Odluci o sufinanciranju provedbe EU projekata  

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 

 

Uvodno obrazloženje dao je Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

 Uz nazočnost 5 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Prijedlog davanja suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za 

produženo liječenje Duga Resa za izdavanje bjanko zadužnice na iznos od 2.800.000,00 kuna kao 

jamstvo za uredno izvršenje ugovora „Energetska obnova zgrade Specijalne bolnice za produženo 

liječenje Duga Resa“, prema Odluci o sufinanciranju provedbe EU projekata Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova EU. 

 

TOČKA 13. 

Druga izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja 

Doma za starije i nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2019. godini 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo. 

U raspravi su sudjelovali: mr.sc. Vlado Jelkovac, Predrag Korać. 

 

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac primjetio je tehničku pogrešku u obrazloženju prijedloga. 

Gospodin Predrag Korać zahvaljuje na sugestiji i konstatira kako će navedeno biti ispravljeno. 

 

 Uz nazočnost 5 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Druga izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Doma za 

starije i nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2019. godini. 
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TOČKA 14. 

Prva izmjena i dopuna Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja 

troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. g. 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 Uz nazočnost 5 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Prva izmjena i dopuna Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja 

troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. g. 

 

TOČKA 15. 

Prva izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja  

Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2019. godini 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 Uz nazočnost 5 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Prva izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za 

socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2019. godini. 

 

 

TOČKA 16. 

Razno  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

ZAVRŠENO U 14.45 SATI. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

mr.sc. Vlado Jelkovac 

 

 

 

 




