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KLASA: 021-04/20-03/6 

URBROJ: 2133/1-01/03-20-08 

 

ZAPISNIK 

 

sa 18. sjednice Odbora za Proračun i financije održane 12. veljače 2020. 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 -  DAVIDE DUJMIĆ, savjetnik u Upravnom odjelu za financije, 

KRISTIJAN ČUJKO, pročelnik Ureda župana 

FRAN ĐURĐEVIĆ, viši stručni suradnik za zdravstvo u Upravnom 

odjelu za hrvatske branitelje i zdravstvo 

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 nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

D n e v n i   r e d: 

  

1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Odbora  

2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 

u upravnim tijelima Karlovačke županije  

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje dionica u 

trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.  

4. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 

zdravstvu u 2020. godini  

5. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u 

Karlovačkoj županiji u 2020. godini  

6. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne 

osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2020. godini  

7. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrijeva korisnicima koji se 

griju na drva za 2020. godinu 

8. Razno  
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TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Odbora  
 

Uz nazočnost 7 članova jednoglasno je usvojen zapisnik sa 17. sjednice Odbora.  

 

TOČKA 2. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 

u upravnim tijelima Karlovačke županije 

 

Uvodno obrazloženje dao je Kristijan Čujko, pročelnik Ureda župana. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 7 članova, sa 5 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN, usvojen je sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije. 

 

TOČKA 3. 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje dionica u 

trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d. 

 

Uvodno obrazloženje dao je Kristijan Čujko, pročelnik Ureda župana. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 7 članova, sa 5 glasova ZA , 1 glasom PROTIV i 1 glasom SUZDRŽAN, usvojen je 

sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku prodaje dionica u 

trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d. 

 

TOČKA 4. 

Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 

zdravstvu u 2020. godini 

 

Uvodno obrazloženje dao je Fran Đurđević, viši stručni suradnik za zdravstvo u Upravnom odjelu za 

hrvatske branitelje i zdravstvo. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 
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Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija u zdravstvu u 2020. godini. 

 

TOČKA 5. 

Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u 

Karlovačkoj županiji u 2020. godini 

 

Uvodno obrazloženje dao je Davide Dujmić, savjetnik u Upravnom odjelu za financije. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu 

skrb u Karlovačkoj županiji u 2020. godini. 

 

TOČKA 6. 

Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne 

osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2020. godini 

 

Uvodno obrazloženje dao je Davide Dujmić, savjetnik u Upravnom odjelu za financije. 

U raspravi su sudjelovali: mr.sc. Vlado Jelkovac, Davide Dujmić. 

 

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac zatražio je pojašnjenje rashoda u predloženoj odluci. 

Gospodin Davide Dujmić daje obrazloženje rashoda. 

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i 

nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2020. godini. 

 

TOČKA 7. 

Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrijeva korisnicima 

koji se griju na drva za 2020. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je Davide Dujmić, savjetnik u Upravnom odjelu za financije. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 
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Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrijeva korisnicima 

koji se griju na drva za 2020. godinu. 

 

TOČKA 8. 

Razno  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

ZAVRŠENO U 09:35 SATI. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

mr.sc. Vlado Jelkovac 

 

 

 

 




