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KLASA: 021-04/19-01/178 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-08 

 

ZAPISNIK 

 

sa 17. sjednice Odbora za Proračun i financije održane 18. prosinca 2019. godine u sobi za 

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

 

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

BRITVEC, IVAN MILAŠINČIĆ, VESNA RIBAR, STJEPAN 

MREŽAR, HRVOJE HOFFMAN 

   

Odsutni članovi -  

   

Ostali nazočni -  MARIA STOJKOVIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije, 

KRISTIJAN ČUJKO, pročelnik Ureda župana 

DARIO CINDRIĆ, viši referent u Uredu župana 

MARINA KASUNIĆ, viša stručna suradnica u UO za financije 

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

 

   

ZAPOČETO U 09:00 SATI. 

 

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

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

da se zbog obveza pročelnika Čujka prvo rasprave točke 5., 6., 7. a nakon toga ostale. Prijedlog je 

jednoglasno prihvaćen. 

 

 Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

D n e v n i   r e d: 

  

1. Usvajanje zapisnika sa 16. 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. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu 

neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2018. godinu  

4. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Karlovačke županije za 2018. godinu  

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za sklapanje Ugovora o sufinanciranju 

katastarske izmjere za dio k.o. Draganić  

6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih 

financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke 

županije u 2020. godini   

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

manjina na području Karlovačke županije u 2020. godini  
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8. Razno  

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Odbora  
 

Uz nazočnost 7 članova jednoglasno je usvojen zapisnik sa 16. sjednice Odbora.  

 

TOČKA 5. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za sklapanje Ugovora o sufinanciranju 

katastarske izmjere za dio k.o. Draganić 

Uvodno obrazloženje dao je Kristijan Čujko, pročelnik Ureda župana. 

U raspravi su sudjelovali: Josip Benčić, Kristijan Čujko. 

 

Gospodin Josip Benčić upitao je što će se dogoditi ako se ne podrži prijedlog. 

Gospodin Kristijan Čujko odgovara da bi tada općina morala sama financirati izmjeru. 

 

Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, usvojen je sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za sklapanje Ugovora o sufinanciranju 

katastarske izmjere za dio k.o. Draganić. 

 

TOČKA 6. 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih 

financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke 

županije u 2020. godini 

 

Uvodno obrazloženje dao je Kristijan Čujko, pročelnik Ureda župana. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, usvojen je 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 2020. godini. 

 

TOČKA 7. 

Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih 

manjina na području Karlovačke županije u 2020. godini 

Uvodno obrazloženje dao je Kristijan Čujko, pročelnik Ureda župana. 

U raspravi su sudjelovali: Vlado Jelkovac, Stjepan Mrežar, Kristijan Čujko, Hrvoje Hoffman. 
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Gospodin Vlado Jelkovac daje komentar formulacije članka 5. stavak 2. i 3. i sugerira korekciju. 

Također, daje komentar članka 10. i 11. glede plaćanja računa koja se vrše i nakon 10. srpnja pa bi 

valjalo razmisliti o podnošenju polugodišnjeg izvješća. 

Gospodin Stjepan Mrežar ističe kako se u Gradu Karlovcu radi o roku do 20. srpnja. 

Gospodin Kristijan Čujko konstatira da će se predloženo uvrstiti u prijedlog. 

Gospodin Hrvoje Hoffman upitao je je li u Karlovačkoj županiji ikad bilo predstavnika židovske 

nacionalne manjine. 

Gospodin Kristijan Čujko odgovara, koliko je njemu poznato, nije. 

Gospodin Stjepan Mrežar pojašnjava kriterije za predstavnike nacionalnih manjina. 

 

Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, 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 2020. godini. 

 

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 Maria Stojković, pročelnica Upravnog odjela za financije. 

U raspravi su sudjelovali: Josip Benčić, Hrvoje Hoffman, Maria Stojković, Vlado Jelkovac 

 

Gospodin Josip Benčić pohvaljuje ovakav način prezentacije materijala. Lošim smatra priljev 

sredstava iz EU te daje komentar prihoda od poreza. Zanima ga razlog stavljanja podrške projekata EU 

u Ured župana a ne u Upravni odjel za gospodarstvo. Smatra da se radi o maskiranju potrošenih 4 

milijuna kuna za uređenje prostora. 

Gospodin Hrvoje Hoffman upitao je zbog čega je došlo da smanjenja u stavci turizma. 

Gospođa Maria Stojković pojašnjava kako će se po odrađivanju natječaja za dodjelu navedenih 

sredstava u budućem rebalansu  rasporediti sredstva po resornim odjelima. Daje komentar prihoda od 

poreza. Navodi da kod stavke Cikloturizam nisu prilivena sredstva s nacionalne razine, ali se očekuju. 

Gospodin Josip Benčić ističe da će se učinak kompenzacijskih mjere pokazati, a mora se jačati 

sredstva za turizam jer smo najpoželjnija kontinentalna destinacija. 

Gospodin Hrvoje Hoffman slaže se s gospodinom Benčićem i podsjeća da je župan imao promotivni 

spot, a sredstva za turizam su mala. Turizam treba razvijati u cijeloj županiji a ne samo prema NP 

Plitvička jezera. Podsjeća da migranti predstavljaju sigurnosni rizik i za turizam. 

Gospodin Vlado Jelkovac ističe da svakako treba pojednostaviti materijale za Odbor i pohvaljuje 

prezentaciju pročelnice. 

 

 Uz nazočnost 7 članova, s 5 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, usvojen je sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se: 

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

za 2019. godinu  

 

TOČKA 3. 

Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu 

neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2018. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Maria Stojković, pročelnica Upravnog odjela za financije. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 7 članova, s 5 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom usvojen je 

sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu 

neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2018. godinu. 

 

TOČKA 4. 

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Karlovačke županije za 2018. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Maria Stojković, pročelnica Upravnog odjela za financije. 

Gospodin Vlado Jelkovac pohvaljuje rad županijskih službi i dobivanje bezuvjetnog mišljenja. 

 

Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, usvojen je sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Karlovačke županije za 2018. godinu. 

 

TOČKA 8. 

Razno  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

ZAVRŠENO U 10:05 SATI. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

mr.sc. Vlado Jelkovac 

 

 

 

 




